
Gazetemiz •• z 
• ve cazıp yazı ır 

~ı Yıl * Sayı : 4990 Pazartesi 30 Tefrinsani (11 inci ay) 1931 Sayısı S Kurut 

~ulgar başvekili yarın geliyor Mecliste. 
· B 1 • f. 1 • • .. .. -. hararetlı 

ı u gar mısa ır e ımız yu ı münakaşa 
samimiyetle karşılanaca 1 ır 

M. Tanef, Vakıt namına heyete refakat eden çiftçi fırkası 
umumt katibi ve Sobranya meclisi reisi ile mftlAkatlar yaptl 
Ankarayı ziyaret için memle- . 

ketimize gelecek olan Bulgar baş
vekili ve hariciye naznı M. Muıa· 
nof, öğrendiğimize göre kanuuu
evvelin birinci salı günü, yani ya
rın şehrimize vasıl olacaktır. 

Hükumete 
1 itimat edildi 
IMeb'uslar alınan malt 

\ tedbirleri beğendiler 
Ankara, 29 (Vakıt) - Büyük 

millet Meclisi bugün reis vekili 
Refet beyin riyasetinde toplan
dı ve buhran karşısında bükn
me~ ç.: ittibz olunan mali iktadl 
tedbirler hakkında müzakereler
de bulundu. Muhtelif meb 'uılar 
söz almışlardır. Söz alaolardan 
Turgut bey ( Manisa } Ahmet 

1 Ihsan B. in alaturka çalqma ta• 
birine telmihan istiblAıtan sonra 
Tnrknn yaptıklannı saymlf, ve 
demiştir ki: 

llml iktisat da acizi 

~•r batveklll 

Bulgar bafvekilini istikbal için 
icap eden istihzarat ikmal olun
muş ve bir de merasim programı 
hazırlanmıştır. M. Muşanof zev
cesi ve maiyet erkanile te~rinisani 
nin 30 uncu günü akşamı Sofya
dan hareket edecek ve ertesi sa .. 
hah saat 4,15 de Karaağaca gel
,miş bulunacaktır. Bulgar b-1lşveki
line burada protokol umum mü· 
dür muavini Kudret beyle husu• 
si kalemden Selim Rauf Bey ilti
hak edecektiT. Gene burada Edir
ne valis; · ;ikumet namına Kud 
ret. haricıye vekili namına da Fa
uf Beyler kendisine beyanı hoşa

M. Muşanof medi edeceklerdir. • M. lwan Slmonof M. Sava S.vof 

-400milyonluk servet teıpit et• 
tik, şimdi ilmüservetin adı bile 
kalmadı. Vazıyeti ilmi ikbsatta 
halledemiyor. ihracatı ithalattan 
fada yapmakda manasızdır. Bü
tün memleketler ihracatını ar
tırırsa ne olacak~? şimdiki esas 
nekadar mal çıkarırs k okadar 

Quıgar 
Başvekili 
Geliyor 
~ 8uigırP Başvekili M. (Muşan<ff) 
~ki gUn sonra Ankaraya ge
~. Ve kentli~inP Rulgıu· mob'
~dan ve gazetecilerinden 
~ckkep bir heyet refakat edi
~ • Dost Bulgaristan Başvekili
~ böyle yanında güzide bir 't olduğu halde Türkiye 
W:_.huriyetinin merkezini ziyaret 
~· Türk- Bulgar münasebatm-
1.....~· samimiyetin kıymetli teza-
~ndan biridir. 
~ "lalümdur ki geçen sene gene 
't hıevsimde Hariciye \•ekılim iz 
~~le Rüştü B. Cenevre tahdidi 
~ kooferansmdan avdet 
~ii •ırada Bulgar hükumetinin 
~ k&oe bir davetini memnuni
~· kabul ederek Sofyada bir
~liin tevakkuf etmişti. Tevfik 
~ li B. in bu suretle Sofyaya 
' ~lan ziyaretinde birkaç ga
~ cı ve meb'us arkadaşile be-
ı.;;:: ben de n fakatlerinde bu
' lif: o vakit Bulgar paytah
'-il ıtrçokgüzidelerile tanışmak, 
~ lgar milletinin ruhi tema
' ~ büyük Türk milletinin 

lalı hissiyata arasmdaki ya-

Misafirler saat 12 de Sirkeci 
istasyonuna geleceklerdir. lıtas· 
yon bu münasebetle Türk ve Bul
~ar bayraklariyle donatılacaktır. 
Vali Muhittin Bey, merkez ku
mandanı, polis müdürü Bulgar 
başvekilini istasyonda kalşılıya
caklardır. Bir müfreze asker res 
mi selamı ifa edecek ve mızıka 
Bulgar marııru çalaeaktir. 

Misafirler Perapalu oteline 
misafir edileceklerdir. M. Muıa
nof vali Muhittin Beyi :n·· kamın· 
da ziyaret edecek ve kolordu ku
mandanına kartını bırakacaktır. 
Kolordu kumandanı Bulgar baş· 
vekiline derhal iadei ziyar.•tte hu 
lunacaktır. 

Vali Muhittin bey misafirler 
şerefine bir öğle ziyafeti verecek· 
tir. 

Bilahare sa.at 18,30 da Seyri
sefoin rıhtımından hal'eket ede
cek bir istimbotla Haydarpaşaya 
geçeceklerdir. Haydarpaşa istas .. 
yonu da Türk ve Bulgar bayrak· 
larile tezy:n ..!~\ecel<tir. 

cekler ve bir müdc!et istirahatten 
sonra M. Mu~anof Bulgar sefiri
le birlikte aaat 11 de hariciye ve· 
kili Tevfik Rüştü Beyi, saat 11 ,30 
da ismet paşa hazretlerini ve sa-

at 18 de Büvük millet meclisi re· 
isi Kazım p~şayı ziyaret edecek
lerdir. 

Misafirler aynı zamanda mec-
I Alt tarafı 2 incl sayıfada l 

Saat 1 ! hareket edecek o• 
Icı.n bir hu!l.u .. · 'ren misafirlerimi- Sofya muhabirimize beyanatta bulunan Sofya muhabirlm1ze beyanatta bulunan 
zi Ankaraya götürecektir. M. Vlrgll Dlmof M. Nlkola Zaharyef 

Hususi tren ertesi çarşamba ç·ft . fı k............_ k"' d G d. o· 
günü saat 9,30 da Ankaraya vfi- ı Çı r ası er anın an 0Sp0 ın ı-
sıl olacak ve misafirlerimiz Au- f N•k ) Z f, } ••}"' k 
karada da büyük merasimle karı no ve ı o a aharye e mu a at 
sılanacaklardır. 
~ Ankarada istikbal merasimi 

mal almaktır. Kararname mu

siptir. 
Sun B. (Kocaeli) tedbiri ye• 

rinde buldu. Ve dedi ki: 
Buhran zenglnlerl mi? 

_Mukabil tedbirlerle kartıl•t
mak ihtimali vardır. Limanlara 
taksimde isabetsizlik olursa ken
dimiz yaralanırız. Korkarım ki 
ıimdide buhran zenginleri çıkar. 
Bunları ıindirecek istiklil mah· 
kemesidir. 

Memlekete midelerile bağh 
olanlar kazandıklarım barice çı
karmışlardır. Biz zekl kunetile 
iş görüyoruz. MOtahassıılara mli
racaat lizım. 

Raalar Almanların teknisyen-
lerini doldurdular. Biz m&atağnl 
olmayız. idare taksimab maara• 
fımızı artırıyor. Müfettiılikten ne 
çıkh bilmem. GOmriiklerin vaz'ı 
hazini karşısında aihyahm iDi 

gülelim mi, vakıa gümrllkler Ta· 
ridat menbaı olamaz. 

Bir makinedir ki, ithallta Sofya, 29 (Husu.~i muhabirimiz • tini nasıl telakki ediyorsunuz': 
den) : Bulgar başvekili Gospodin _ Türkiye ile komşuyuz, ve çok ihracata tanzim eder, bunda \'11'

Muşanof'la beraber Ankaraya gide- iyi komşuyuz. Çiftçi fırkasr siyasi bir kufumuz yoktur. Muahedelerde 
cek olan ze,-attan ~iftci fırkası kati· teşekkül olmak itibarile Bulgaristan! başka devletlerin yapbğı gibi 
bi umumisi (VirgiJ Dimof) ,.e Sobra'l 1 Alt tarafı 2 inci sayfamızda J Alt tarafı 5 inci sayfada) 

istikbalde başvekilimiz f 5met 
paşa hazretleri, hariciye vekili 
Tevfik Rüştü bey, hariciye müs· 
teşarı, protokol umum müdürü, 
Ankara valisi ve merl<cz kuman-

~ Alt t: .Atel'ıHut .ASUH danı bulunacaklardır. 
l\(Ji;;'iarafı 6 ıncı sayfada ) Misafirler Ankara palasa ine-

y~ın ikinci ni~ <N•oıa Zaharyef) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

le bu seyahat etrafında birer müla-, kat yaptım. ,_, __ .., __ ?-_____ """""._. _________ ...,..._.,._...,. 

tı n la r Ankaraya gönt:lerildi 

~ ... bankasının altınları 
)onıa nakledlllrken 

--- ~-.. - .. 

- \.•'" ~ . 
• il 

İhtiyat paralar san· 
dıklar içinde taşınıyor 

[ Y IZlll 4 üncü S&)' famızda ] 

Çiftçi f1rkasının mevkii 
Çiftçi fırkasr, müteveffa lstanbo-

1iski tarafından teşkil ve tesis edilmiş 
olup Bulgaı;istanın en ) üksek n en 
kuvvetli bir siyasi fırkasıdıı-. Hiçbir 
zaman hu fırkayı araya almnksızın 

kabinede bir kombinezon yapılamaz. 
Çünkü ancak bu fırkayla Sobran
yada ekseriyet kazanıhr. 

Pek genç bir fırkacı 
Çiftçi fırka.sınır. umumi Kf•fibi v:r

gil Dimof ziraat nazırı Goc:po•Jin Gi
çefle beraber bugünkü çift,·i fırka
sını idare etmektedir. YJrgil Dimof he 
nüz otu7. yaşını ikmal etmedi.:{i içil 
meb'us intihap edilememiştir. ~~inni 
müsait olsaydı, bugün kabinenin en 
genç bir nazırı olacaktJ. l\.endisini 
çift~i kuliibünde, masasının .. tı-afı 
köylülerle çevrilmiş bir 'aziycttc hul 
dum. Ve seyahat etrafındaki ınütale
alarını öğrenmek istedim. 

G. Dlnof Re diyor? 
- Gospodiıı V. Dimof Ankara seyaha 

- Yahu, nedir öyle acele acele ne yazıyorsun ? 
- MUstaceı bir işim ver, otomobile blnmire mecburu• ı 

vaalrotnameml razıyorum. 
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Avro d i tisadi harp 
başıyor ! 

Fransızlar ngili:llere mukabele 
bilmisil yapa aklar ! 

lngiltere hükumetinin ~ümrük ta
rif~lerinde ynptığı son tadilatı iktı
sadi bir harp başlangıcı olarak kay
detmiştik. Bizim kaydettiğimiz bu mü 
him nokta daha şimdiden ~emereleri
ni venniye başladı. Çünkit her mem
leketten en·el lngiltereniıı aldığı iktı-1 
adi tedbirleı·dcn Fran ızlar miite -ı 

sir olarak harekete geçmi~ <' başladı· 
lar. 

Öyle görülüyor ki Frnnı;n hül\fımc 
ti yakında lngfltereden rrnn a)a ~e 
Jecc!t mevat üzerine guyct ağır güm· 
r{ik resimleri \'n7.edecrktir. J3tt SU· 

retle !ngilterenin hima~ ektı r tcd bir
lerine mükabele bilmi il yapacı.ktır. 

Fransızlar Jngilizlerin on hinıaye
kar tedbirleıine knr ı " 0 itibarile 
itiraz etmiyorlar. "Bir memleket ken 
eli iktrsadt el'lmeti için :rnrırret gör
-<f ü~ü \'asıtalara müı:ıc.ınt <'debilir.,, 
<liyorlar. Yalnız Jn~;ıtercnin tntbik 
ettiği himaye usulünfü1 lngilteıeJi 

mali Ye iktısadf müşkül:ittan ku rta
ramıyacağrnı f ddia ediyorlar. Bu iddi
tlarını ispat etmek için ı;-Ö> le di
~ orlar: 

giltereye sokmamasıııa karşı Fransa 
da Jngiliz mallannrn hudutlarından 
girmesine göz yummı)·acaktır ... 

Filhakika Fran ız nazırlarmclan 
müı·ekkep olarak teşkil edilen hiı· en
cümen ırf hu işle geceli gündiizlii 
nte gul olnuya başlam·ştır. l\lama . 
fi lngiltercnin müracaat ettiği led 
hirlerin neticesi ne olurs:ı olsun bu 
memleketin girdiği yoldan a la geri 
dönmek niyetinde o1madığt görülü
J or .• "etekim dünkü rıü hamızcln işa
ret ettiğimiz \'eçhile Jngiltere hüku
meti, biitün Britanya adasını hastan 
aşağıya kadar dolaşmak Uzere h~su
si bir tren hazrrlamı • lıu trenin 
her tarafı "Yalnız Jngiliz malı kul
lanınız?., mealinde Jeyhnlnr ile do
nanını tır. lngiltere h Ukumetinin al
dığı bu propaganda tedbiri adeta umu 
mi harp enclcri içinde İngilizleri si
lah altına toplamak için müracaat 
edilen propaganda hareketlerini ha
tırlatıyor. 

Son Tel ar 
Kontenjan listesi 
Yeni ilç aylık liste 

hazırlanıyro 
Ankara. 29 ( Yakıt) - Güm

rükler umum müdürile ticaret 
Te sanayi umum müdürleri bu 
gün de yeni üç aylık kontenjan 
listesinin ihzarına devam etmiş
lerdir. 

Eskişehirde 
Halkı tasarrufa teşvik için bU· 

yUk bir içtima yapıldı 

Eskişehir, 29 (Vakıt) - Dün 
Halk fırkası konferans salonunda 
milli tasarruf cemiyetinin hazır· 
ladığı içtima• yüzlerce vatandaş 
iştirak etmiş. mublelif hatipler 
söz alarak hük<kmetimizin itha
latın tahdidi yolundaki kararlan 

ve bu günün iktisadi zaruret
lerine göre herkese teyeccüh 
eden vazifeler bakkanda nutuk 
söylemiılerdir. Bu nutuklardan 
sonra Başvekil ismet Pş. Hz. ne 
son mukarrerab tebcil meelinde 

tazim telgrafı keıide olunmuı ve 
orada bulunanlar yerli mah kul-

Ziraat Bankası 
Heyeti umumiye içtlmaında 

kararlar verildi 
mttblıll 

. dt ~t 
Ankara. 29 (A. A.) - Türkiye Zi· znlar teşkilatı memleketiıni~ fJ: 

raat bankasının bugünkü heyeti u- men tatbika başlnnabilecck ·r{iJJll 
mumi.re içtimaında okunarak tasvip dalı kredi sistemi halinde. go rst 
edilen iclare heyeti rapol'una naza- ve hu hususta tetkikat ve ıhıll 
ran kooperatif teşkilatı ,·iicudc ge- pıJ mı:; tır. ı;gttrll 
tirilmemiş olan yerlerde seyynl" ik- 1930 bilanço unun k!if"SIZ .' ıt ~ 
raz ajanlarından ha:;ka kooperatif mesi, sene gayesindeki ttınlll ,tif 
mahiyetinde köy sandık birlikleri de · dell " metlerinin tenezzülü yüzün .~ r 
vücudc getirilmesi düşünülmekte ve ıal11" 
bu meselelerin tetkikile iştigal {!rlil· Yukuu melhuz açık1arı ı.a..Ş: ıoO ~ 
rnektcdir. zere şimdiden 1930 safi t~ıne 1 ? 

l\lnhsuJ:ltımızın kredi Ye th:nret lan 701 bin 90:> lirayr nıultte~t'; 
hareketlerini son derece arttıracak rar karşılıkları hesabına nail d~ 
olan Yaran usulü ,.e bu usulfin ~sası- gibi ihtiyatlı bir tedbir 1ttih~ 
nı te kil eden silolar Ye umumi mrı~a- ileti r,-t'lmelrtedlr. 

~~~------.-... maımacım11121mmlCl'!llla:ı:=------------ ~· 

Serbest meslek erbabının vereceği 
maktu vergilerin miktan nedi~? ı>J. ~ 

- lngiltcrc Fransadnn \"aki ola
cak ithaJata gümrüklcı ini kapatıJ or. 
Hukuki noktai nazardan buna bfr ey 
diyemeJ iz. Fakat bu tedbir meo;;eleyi 
halletrniyecektir. Çünkü Fransanın 

HuUlsa Jngiltere i~in him:ıye usu
lU neticesi zararlı da ol a gene tat
bik edilecektir. Bu tıpkı denize dil· 
en yılana sanlır kabilinden olarak 

miiracaat edilmiş hir tedbirdir. 
Şunu da flfn·e edelim ki lngiltcre· !anmaya abteylemişlerdir. 

d<' şimdiye kadar alınan himaye ted-
b!_rle~~ de bi.rçok taraflard~ kfı(i gö- yeni kazanç vergi· 

Anknra, 29 (VAKJ1') - Doktorlar, Avukatlar, mühendisler gibı st tııdr 
meslek erbabı, yerlerinin gayrj sı.fi i ra drndan vergi vereceği gibi "~' ~ 
lerlnfn ve :; ehirleıinin sınıflarına göre maktu vergi de vereceklerdir. U ıl 
bul birinci, Ankara, lzmir ikinci, 30 bin den fazla nüfuslu şehirler üç~' ~ıf 
binden fazla nüfuslu olanlar dördüncü, ondan aşağıdakıiler beşinddıt• ~ 
lek erbabı da dört sınıftır. Istanbulcla dördiincU sınıftakiler 25, üçUneijl.tt d' 
ikinciler 100, birinciler 2:>o, Ankarnda, Izmirde birinciler 100, ikinciler ~ıet 
çüncUler 25, dördüncüler 10 lira, üçüncü sınıf yerlerde birinciler 50, i)do ~er 
25, ilçilnciller 15, dördüncüler 7, dördüncü sınıf yerlerde birinciler so, Jlı'lOı r 
ler 15, üçüncüler 10, dördüncüJer ~. beşinci sınıf yerlerde birındter " 

kinciler 10, üçüncüler !l liradrr. Dö:-dü ncütere maktu vergi yoktur. Jngiltereye atlığı ticaret eşya. nıın 
bir senelik yekunu yirmi milyon 
, terling olduğu halde bilUs İngiltere 
nin Frnnsara attığı mnllnrrn mikta
n otuz iki milyon Sterlingdir. Tabii 
Jngiltcrenin Fransız mallarını !n-

rıılmuyor. Hır taraftan harıcten gele· 
~ • 1 A eh d k• ccı.: demfr mamuıutın sureti kat'i.re· Si ayı aS1D a 1 

j ' . de men'ini istiyenler olduğu gilii • b 
diğer taraftan d.• lngiliz sanayiini DIS etler Japonya Amerika ya kızoJı 

Bulgar Başvekili 

hıma) e için müracaat edilen tedbir
lerin zirai m:ıhsulflta da teşmil edil· 
mesi talep olurıuyoı-. 

yarın geliyor 
l U t tarafı 1 inci ayfada j Marmara kötkilndc .misafirbr §e· 

fü reisi, ba~vekil ve hariciye ve- refine bir çay ziyafeti "·erecektir. 
kilimizin refikalaı-1 hanımefendi- Miaafir1er saat 19,30 da husu· 
lere kart bırakacaklardır. j si trenle Ankaradan hareket ede· 

Saat 14 te hariciye vekilimiz ceklerdir. 
t~ra(ından Ankara palaı:ta misa·; Cumartesi günü trenin Hay
fırler ierefine bir öğle yemeği ve-ı darpafaya muvasalatmda yine 
riletektir. merasim yapılacak ve misafirler 

Ak~am saat 20,5 da ismet pa· . Perapalas oteline misafir edile
şa hazretleri misafirler şerefine ceklerdir. 
bir ziyafet verecek ve ziyafeti Muhterem misafirlerimiz aynı 
22,30 da bD.§lıyan bir suvare ta· günün ak~amı memleketlerine mü 
kip edecektir. teveccihen hareket edecekl~ .:lir. 

Ayın üçüncü perşembe ı;unü Haber verildiğine göre, Bul· 
misafirler şeref ine meclis reisi ta gar baıvekili ve maiyeti erkanı· 
rafından bir öğle ziyafeti veYile· nrn Ankarada bir gün fazla kal
cektir. Aynı günün akımını Bulgar maları ihtimali de mevcuttur. 
sefiri bir qaın ziyafeti verecek Beşveklllmlzln suvıne•I 
v_e bunu bir ıuvare takip edecek-j Ankara, 29 (V AKIT) ··- iki 
tır. kanunuevvel akıamı başve~<:fimiz 

Cuma günü hariciye vekilimiz Bulgar misafirleri ıerefine ıuvare 
bir öğle yemeği verecek. Reisi- verecektir. Bulgar başvekilinin 
cümhur h zretlerinin katibi umu· meclisin perşembe toplanışında 
milcri Tevfik Bey de saat 17 de bulunması muhtemeldir. 

Çiftçi fırkası erkanile mülakat 
tetmek fçin değildir. 

Ankara, 29 ( Vakıt ) - Yeni 
kazanç vergisi kQnunu Jiyihasın· 
da nisbetler kir zarar hesabı 
verenler beı;ı binde yüzde oniki. 
on bine kadarında yüzde on beş, 
yirmi bine kadannda yüzde yir· 
mi, elli b:nden fazla1ında yüzde 
otuz olacaktır. Milteahbitler mül· 
tezimlerden kendilerine tediye 
edilen paranın yüzde ikisi. ec• 
nebi vapur nakliyat kumpanya

larından. acentelerinden aldıklan 
paranın yüzde beşi alınacaktır. 
Kanun ıubatta müzakere edile

cektir. 

Komşuluk hakkı 
Ankara. 29 ( V akıt ) - Tapu 

umum mtıdOrlOğOnce hazırlanan 
komıuluk hakkı IAyihası maliye 
vekili tarafından tetkik edildi. 
Yakında meclise verilecektir. 

_Gazetecller blrllGlnden istife 
Ankara, 29 (Vakıt) - .,Milli

yet,, muhabiri Mecdi Sadrettin ve 
"Vakıt,, muhabiri ilhan beyler 
TOrk gazetecilik birliğinden is

tifa etmişlerdir. 
............ ··············•································· 

M. Stimson Mikadoya 
hörmet etmelidir 1 

Cemiyeti akvam Çini de Japonyayı tf" 
gUcendlrmlyecek bir hal şekli butıPılf 

f'? 
Londra, 29 (A. A.) - Tokyodan ordunun başkumandanı otan ıııı 

tora karşı bir hörmetsizliktit• f ~-r 

M. Stimson'un, şayet doğru iı:;e, Hariciye nazırı namına ıdstf Jlı 
Japonya'nın hareketini şiddetle tak· lam eden bu zat, netice olBrV 41 ~ 
bih ve muahaze kabilinden vaki olan Stimsonun bu hareketinüı, §31

1
' tl 

beyanatı burada büyük bir infial tey. ruysa, 9 devlet misa.kmın 1 trıcl ~~~ 

Royter ajan~ına bildiriliyor: 

lidetmiş olup bu beyanatını gerek Ja. 
panyoda ve gerek Çinde teesı :ife şa

yan olacak bir netice tevlidetmesin

den endişe edilmektedir. 

Zira. bu beyanat Japonyada mür-
tecilerin işine yanyacak ve onlar bu 
beyanatı hakaretamiz addetmekten 
hAJt kalmıyacaklardır. Çinde i e bu 
beyanatın ÇinUleri daha ililafgiriza
ne bir hattı hareket ittihazına e\'· 

desini bilfül ihlal etmiş otd~j.11!1 
söylemiştir. Bu mi ak rnll'}.d"~ ~ 
misakın akiti olan devletler t;dt~~l 
kanın emnü ~eHlmetini ihJAl eıtt~ 
cek her türlü hn.smane hatt1' ıt~ t 

mü1.aheret etmemeyi taahhüt ef 

)erdir. sıl ~ 
Vaşington, 29 (A. A.) - ~~1' / ~ 

son, dün sabah Japonya hııri 
1
al 

zırının yanlış maJQmat alnıfŞ ~ ~ 
nu ,.e kendisinin öylemiş old ti f 

Hariciye nezaretinde bile efkarı takım sözler üzerine itirazat 
umumiyenln bu infialine iştirak edil- lunduğunu beyan eylenılştir· f)f'f 
mektedir. Nezaret dairesinde M. Stim Japon sefiri M. Stiın~1111 ~1' 
~onun Tokyodaki Amerikan sefiri l\f. etmiştir. Mumaileyh, hadıse dl I 
Perbes ile baron Shidehera ara rnda da sorulan suale cevaben ort' ei~lf 

ketmek gibi bir tesiri olacaktır. 

1 U ttarıfı 1 inci sn~ıfada 

dal.itinde bilyilk bir reform yapmak 
fikrindedir. Kom~umuz olan Türkiye, 
de büyük bir ınkılflp yapılmı~tır, Ye 
çok cezri hal'cket edilıni~tir. Biitün 
bu inkılAbr cok yliksck 1Jlr inkfüıprı 
olan dahi Must:tfa Kem.ıl paşa ve o
nun mefkure arkadaşları yapmışlaı·
dır. Yakınımızda olan bu büyük inkı·ı 
15.p blz.i çok kU\'Vetle nlakadar et-

Bu ziyaret her şeyden evvel sul
de unutulmaz intibalar bıraktı .. 

Türkiyede yapıfan büyük inkıl:lbı 

cereyan etmiş olan mahrem miizake· him bir şey olmadığını beY3" C, 
hün kun·etıenmesi ve sulhperver releri ifşa husu~unda istical göster- tir. ı tıılı'; 

Malum olduğu veçhile b~ ....ıJI 

ne nafi olmuştunı. Kendisine karşı 

çok büyük bir hörmet beslediğim 'l'ev 

fik Rüştü Beyle bu görüşmemiz ben-

mektedir. Ankarayn gidiyorum hu 
büyük inkılabı bizzat htıyük inkılilp· 
çmm 1apt1ğ1 )erde görmeyi çok ar
~u edi10rum. 

ttlç kimseye dU man deijiliz 

- Hııı,·ekllin Ankar ı eyahnti ,.e 
bu hu!ıusta diker konı~uların neleı
dUsfindiiğU hakkında d mütaleanız 
nedir? 

- Türklyeye yapılacak seyahati di 
ier omplann fena knrş.rlıyaca
ğmı zannetmiyorum. Fll'kamızın siva 

ti müteveffa lstamboli ki taraf;n. 
dan kabul edilen umdelere i tinat et
mekte ve hiçbir devlet Ye hUkQmete 
muhasım bulunmamaktad1r. 

Aüara seyahati hiçbir komşumu
zun aleyhiıte siyasi bir mukavele nk-

komşu fki millet arasınd:ı ki iktısndi mesinin teessüfle kanşık bir hayret rdtl'p 
fırkamıı çok bUyük bir hörmet ve . ler M. Stimosnun Japon ° ,.:rl'; 

rabıtalar-:n inkişafı içindir. hıssl tevlidetmiş olduğu ve bu mua- 11 
takdirle kal~ılamıştrr. Çünkü hu inkı başını kaybetmiş oldutunu 

Biz, diğer hükumetlcrl" de aynı 

şekilde anlaşmıya hazırır .. Çünkü sul 

hün temeli. milletlerin refah ve aa-
deti hunun yapılmasını Amildir. 

Sobranyanın ikinci rel•I 

Sobranyanın ikinci reisi ~iftçi fır
ka nın maruf ricalinden Nikoln Za
hari~ef beni meclisteki hususi ka hi· 
nesinde kabul etti n Ankara seyaha-

ti hakkındaki müta.lcalannı şu su
retle telhis etti: 

- Başvekille Ankarayr. gidecek 

olan heyet arasında bulunduğumdan 
dolay;r çok bahtiyarım. 

Ankarada yeni Tiirkiyenfn teme· 
lini kuran Gazi Mustafa Kemal paşa .. 
yı Ye onun ;inkılap arkadaşlarını da
ha yakından göreceğim ,.e onlarla dn· 
ha yakından tanışacağım. Sofyayı 

teşrif ettikleri zaman iki saat kadar 
Tevfik Rüştü Beyle görii§mek şerefi-

hazelerin Japonyanın taahhiidatını ...ı 
l~bın birçok esasları fırkamızın olmakla itham ediyorlar. tıır 

ihlal etmi' oldu una dııf r olan rivn- Japon kıtaatının hareke ıı' pren ipleri arasında bulunmaktadır. 
yetleri teyit veya ret ve cerhcdccek devam ediyor ..... ~ 

Sulh Abidesine bUyUk bir ta' p1u
1

'" 
vazetmek için... resmt ulgraflarm vürudunu bekleme Paris, 29 (A. A.) - Çin ·ııl ~~· 

Ankaraya gayet açık bir kalple ve den yapılmı~ olmas:nrn hu hissi teş. sı dün, Cemiyeti akvam ı.Atı4ğ tfl. ~amimt bir dostluk hi sile gidiyo- didetmekte bulunduğu beyan edil· miliğine atideki matumatı jbl ıd~ 
ruz. Mü terek mesaimizin iki milletin mektedir. •.'azır namına söz söyliyen mi. tir: t<Nankindcn atmış 0 f1 

• 'del1 ıf 
do~tluğunu daha fazla kuvvetlendi· zat, M. Stimson gibi mes'ul bir a- bir raporda Tchin Tcheou p0ııl~.lf 
receğine ve iki millet i~in daha iyi dam, şimdiki vahim vaziyette "Aklı- müstacel bir mektubun J~etıt.:tt 
günler ya:ratacağnnıza eminim. nı kaybedecek,, olursa bunun netice- mezkur şehir üzerine hare~ııd!t& ~ 

Biz, yapılan sulh abidesine büyük leri pek vahim olacaktrr. demiştir. devam etmekte olduğunu d' j, 
Japon ordusu ba ını 2S iJl ~ 

bir taş daha vazetmek için Ankaraya kaybetmiştir zikredilmektedir. Ayın 1cJI" t' 
gidiyoruz. Müşkülatla kuruln~iJen ci· Bu zat, M. Stimsonun Jl\ponyayY, kadar Japon süvari 1 ~i: ıt'u~ttf f 
han sulhüne bu suretle yardım ede- Mançuriyl tamamen işgal etmek iste- Wopu'nün şimnlinde go:ül J•yD" /. 
ceğiz. Bunda şüphe edilecek bir şey mekle itham i~in neye istinnt et • aynı zamanda birkaç yuz 1''.;ft !' 
\'ar mı? mekte olduğunu izah etmesi H\z.ım. yade inin mitralyozlarla t.8 ti" f 

Eğer bil hareketimizi bir kabahat geldiğini beyan etmiştir. miş oldukları halde aynı §~df• 1 
olarak telakki edenler \'arsa, biz bu- Mumaileyh, M. Stimsonun söyle- bunda buJundukJannı btdi • r~11 J{OO F, 
nu jftihar :;c gururla kabul ediyo- miş olduğu rh·ayet edilen. "Japon kıt'aların hedefleri Ta • 9tı '1' 

d ba k be . ç· ı.ıtJ " ruz. or usu, şını ·ay t.mıştir.,, sözünü olduğu zannediliyor. ın ıJI 

8t. D. Tane! bilhassa tenkit etmiştir, zira bu süı, di Pei . Chen üzerine çddlıt' 
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Fare 
Modası! 

llanya nereye as ar grevı· 
Cidi)'or? 
~ ~, buhmn.. Buhran .. Her- Modadan korkunuz; yalnız 
'°nu Ult11 öylüyor" Mürteci bunu • • d ••ı g t • D K ı korkmak da kifayet etmez. 
hı!', 'ir. Mtrhafaznkar bunu söyJü. rı iZ e 0 en aze ecı r • ar Kanaat edinizki moda, en akla 

!hıı.~llipçı bunu söylüyor. k 
1 

gelmiyecek şeyleri günün birinde 
JJ fır •u-aıtdan korkan muhafazak.5.r- u y'in cenazesi az a sın yapacak, en sevmediğiniz şeyleri 
~ ~iiı'tecj buhrandan medet umu- ıevimli bir hale koyacak deh-
'or~lapçı buhrandan medet u. meydanda kalıyordu şetli bir bükiimdardır. 
~ Meseli benzin kokusu fenanıza 

'b, raıı kelimesini koııuşanlann Şehrimizde bulunan Avusturyalı dir. Doktoı·un buraya gömülmek i~-
...... ~dan düsmı·v., .. 00·nci 50··z (pla· n) D K te ·ı . d k be dü .. ül" k gidebilir. Mesela sevmediğiniz ~'{" r • .r"4• gazeteci r. arl Muleyin vefat et- nı mMIJ\ e i se p şun ur ·en k B v 

't&.. · 14n dun·· 1:NI ....... '''"'pyenı· bı"r c;eld . b" . ti k 1 1 t f böce ten tiksinirsiniz. una rag-•""'Zl "~""' ""' - tfğini dün yazmıştık. Doktorun dün yenı ır vazıye e arşı aşı mış, e ra 
h)' de ~ennek arzusundan başka bir saat on altıda Feriköyündeki Latin ta hisbir papas bulunmadığı görül- men gene emin olabiıirsinizki 

r S tildtr. mezarı ğına gömlilmesi nıukarrerdi. müştür. Keyfiyet tahkik olununca pa gilnün birinde mesela, yanınız-
'-tii1nıfJara göre, buhran karşısında Fih·akj muayyen saatte tabut çiçek· pasların grev yaptıkları öğrenil.ni~ daki yatakta yatan sevgiliniz· 
tire'llletlerin[ tayin eden zümrelere ]erle siislü cenaze otomobilile "e ar- tir. moda olduğu için benzin sürli-
>t b b~kn, başka pHlnlar. diinya • kasında hörmetkar \'e dostlarını taşı· Filvaki hiçbir papas, .~:rnsturyalı necek, siz ondan hoşlandığınızı 

ba aşka, başka hedefler ~iziyor. yan birçok otomobiller olduku halde gazeteciyi defnetmeyi kabul etmemiş- söyliyeceksiniz, hatta günün bi-
~t ~Ya buhranından en çok korkan- mezarlığa getirilmiştir. Avusturya tir. Sebebi tahkik olunmuş, l\lösyö tinde sahiden de hoşlanacaksınız. 
l'tJJııaıtı~t bugünkü buhrana kendi ba.r.;konsolosu, konsoloshane erkanr mırl Muleyin bundan S<ki:t. sene ev- Gene bir gün, modadır diye. 
ltbe erı, kendi çalışma tarzlarile no"ktor Operatör Ahmet Bürhanet - vel kansını boşamış oldniu, bu tala· 

: olanlardır. · tin, Dr. Mazhar Osman Beyler~ Türk ka ait evrakm tekemmül etmesi ,.e kannız sümüklüböcek kabukla-
d l'ılnsa başvekili l\L Laval Ber • ,.e ecnebi diğer bazı hekimler ve ga· karann kat'iyet alması için Romaya rından bir kolye takacak ve 
~şe ~e VaşingU>nda. ıspazmoz tut · zetedler bu sırada mezarlıkta bulu· papalık makamına gönderildiii, fa. siı; de: 

ılbi (Medeniyet) den ve yük 0 1· nuyorlardı. Once Dr. Karl 1\ful~yin kat muamelesi seMlerce sürdüğü jçin - Ah sev(İlim, diyeceksiniz, 
~ta olan bir hayattan balı etti. Bu defni i~in tahsis edilmiş olan yerin doktorun neticeyi beklemeden bura· bu zarif kolye sana nekadar 
~l'\::;n~~ne geçilmezse dlinynnm mezarlık içinde ayn bir duvarla ay- /J da başka bir kadınla et·lendifi öğre- yakıştı, bayıldım ... 

li'iJ a""'"6.nt söyledi. rılmış biçimsiz, lmkımsız bir yer C1l• • nilmiştir. Bu ikinci izdh"BÇ yalnız Bütün bunları mübaJiga san-
(! ·ıa.~~ka bugünkü buhran, dünya duğu dikkati celbetmiş, doktorun medent nikAh şeklinde yapılmıı, dini mayınız! 

ıni tek bir kasaya kilitlerken defninde hazır bulunmak üzere ge- Dr. Kari Muler mel'1'Sim ifa olunmamıştır. Papaslar, h 1 
~ı l.'ııYa·kda ''epyenı· bı"r seı·ma ... ·e dert'- b 1 d ğ .. il . -v .. K "I 1 d Siyah f,are, yani ma ut ismi e ~ o1 o1 Jenler ''aziyeti garipsemckle beraber, de u unma ı ınr gor.mü , bunun se- bunun zerıne mvsyo arı .. , a ey en 

~ lerj, vücuda gethıiyor. ses çıkarmamışlardır. İçlerinden bi- bebini orada bulunan mezarlık bekçi- intikam almak isin onun ölümünü sıçan timdiye kadar en müıtek-
a e dUnya kademe, kademe Ame- ri mezarlıktaki diğer rne1.arlar mü . lel'ine sormuştur. Bekçiler burasının beklemi§ler ve onu gömmemiye karar rah tuttuğunuz mahlnklardan 

~htıırı nüfuzu altına giriyor. Ye kellef, muhte.,Pm, sii lü şeyler oldu- aforozlulara, intihar suretile ölenie- vermişlerdir. Doktorun cenazesi, me- birisi değilmidi? Halbuki bu 
ttt,h lı ki bu kademeleşmc iiLcrine ğu, hep inin bnş ucunda koskocn sa- re, hulasa muhtelif şekil ve suretler zarlrk bekçilerine birkaç lira verile- mundar nesne son günlerde Pa
~I ııu, saadetini büyük kapitale Jlpler bulunduğu halde etrafı du- le kilisenin emirlerini yerine getir- rek onlara defnettfrilmi!jtir. risin şık hanımları arasında se
~'l"anlar muhafazakar mnntık1a varla ayrılmı olan bu biçimsiz yer- memi~ olanlara. asilere mah:,us bir e Yirminci asırda MliL papas salta- vile sevile beslenen tüyleri ok-

/'Yorlar: deki tüm eklerin b~ uçlarında salip bedi karargah olduğunu söylemişler nat1? 
":"Aman dünya. büyük kapitalin ==:::::;:~=;==;==;=~=:=====;==:;;:;;;;;;;;:;;;;;;~;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;=~=;====-===::--::-:,:ıı:ı:-:~~~T--= ıanan bir sevgili mahluk olmuı-

~ •te kadar çizdiği nizamdan ha· Balık bolluğu lbtllAf çıktı! tur; Avrupa gazeteleri bahse-
t Çtkınasm ı Alafranga istih- diyorlar ve hatta birisi: 

ı~,.,~l.:ere intihabatı, Almnnyada Bir vapurun pervanesi bahk Kadınlar blrlltlnde latlfalar - Ne yazık, diyor, arbk 0 

·~ı"lllltg) hükumeti bu arzuyu şid . ağlarına takddı sal ve alaturka .... lamı.... güzelim, o canım tombul ev ke-
t t! tetnsiı eder. Lavalin endişeleri, Karadeniz:de fırtınanın tekrar istihsal 1 Kadınlar birlijinde lıa ha· dileri bu yeni sevgili yüzünden 
':ftıe bindiği altrn kulesinin denil- başladığını ve bu yüzden, Halice mmlar ırasında itilaf çıkmıı ve sokaklara atılacak! 
h l\orkusundan "'eli .. ·oı·. mühim miktarda balık gı'rdilwini bunun neticeıi olarak bazı isti· .1."'"'•.. J'.;;~,,, .-ı o o1 5 Geçenlerde Farıl Ahmet f k b l • "f h vv"' ...,-
~ ll~tana karşı en S-Ok ümit besli· yazmıştık. Bey iktısadi dertlerimizi il:i alar YU U U muştur. ııtı a &• 
t~rJUtijk kapitalden en ~ok zarar Evvelisi gece de .Halice g•n• kL:linı ütı hulasa .ell:=ifri: berlerinin srizleameaine ratmen 
~ 111 8rnınardrr. Almfl.nyada nraScı· "'hıiıh,m miklarda lialık girmiştir. - /Jütün fenalık alaturk<t Nebahat, Refide, RtlhAr Nazmi 

llerc·1 kn kan mus·· el1·"L istilı8al ııe alafrarıga i8tilılfık Nurı· hanımlar iıtifa et-;•lerdir. ı 1 ere rşı çı . ıaıı Dün sabah bu sebepten co~ayı _, 
, t kuvvetleri, lngilterede Bender ctmcnıizdedir!,, Demişti. Alt· Bunlardan baıka diğer bazı ha· 
~.l\ fırık ...... ve son intihaptaki dü- Yemişle Köprü arası irili ufaklı met llısan Bey Fazıl .1/ımet aı.alar da istifalanaı haarlamıı· 
~ı _,.. l b l k k ki l k l Beyin sözünü şu srırctlc ifa· ~ld ttj dünyayı tamamfie cezri l.Jir yüz erce a ı çı ayı ari e ap ı de etmiş: lardır. 
~ e ıslah arzusudur. bir vaziyette kalmıştır. Avlanılan - Alafranga çalışalı-11: a- istifa edenlerin eaki birlik re-

..ı "-Pitaiizmi tamamile safıhnrp ha· balık Uskumrudur. Dün aktam laturka yiyellm .. ,1 isi Nezihe Muhittin hanımla bir-
" tıt Acaba A/ımct hımn fJeyin 1 k b. • t t .L'J ~ı .. takmak cezri inkılapçı zlim · okkası 20 kuruşa kadar inmiş- · "Al ı eşere ayrı ır cemıye eııaı 

t...." ı>la d B l" ht ı·r dedıği gibi a ranoa çalı- edecekleri s6ylenmelde ise de 
"ll~e) nı ır. u P an nl'J e ı tir. Halice giren bu sürünün bü- §alım; alaturka 11iyelim .. ,. N 
\.ı'."tetde en · "k ta l demekle bütün dertl<·r orta- dOn kendisini g&rclDiOmüz e-
~d genış mı yas ça ış • yiiklüğünü anlamak için balıkçı- dan kalkmış olacak mıdır? zibe Muhittin hanım bu haberi 
Sat •r. Jarın oltalarına yem takmadan Alafranga çalışmak bir ar· tekzip etmif, ° Kadınlar birli;in· 

\ttıtı cenah kendi me,·kiini mulrnfa. avlandıklarını söylemek kafidir. zu, bir ihtiyar mcsclei;i dt•ül.l· deki istifalardan haberim olma-
~ tk için nasıl milli blok namı al- dir. Bugün alaf rantm çalı,~- • 
~I bir sağ cennh diktatörlüğline Bu yüzden dUn sab~h, Halicin manın, yani Avrupalılar nibi dığı gibi bir cemiyet veJa bırlik 
~l~e>tsa, 601 cenalt da cezri bir su· 5 numaralı vapurn Koprliye ya- çalıııp para kaznnmanm a- tetkilinden de mall\matım yok· 
tı...·· &a.~ cenah diktatörlüğüne kar~ı naşırken manevra sırasmda büyük leyhinde olan bir Tüıke te- tur •. , demi,tir. 
·~ stı ~ ıadüf edilebUir mi~ Alaf-

)3 ahıa çıh"'l)·or. bir balık ağı pervanesine takıl- ranga çalışmak bi_r itiyat 
~ ~etJ. ikı ınilnteha arasmda henüz mış ve vapurun yanaşmasına me. elesi olmaktan zıuadc (bil 
~~ ...... te.rııe işi alan arasında bir alıhlk mani olmuştur. Yolcuların Köp- Ui ve vasıta) mcscl~idir. Bu 

·cıbn.. k b l l ü;c çok uzun mesaiye, nyrn 
~ ~ tt ·-. bir zümre tesanüdü te- rüye çı a i me eri, arkadan ge- zam.anda müterakim. sermaye-
f \.:.''~~ i tlyen yandan fa~~a .. ~u- len bir diğer vapurun ynrdımile ye miitevaklaf bir §Cydir:. Ve 

.~'lıo • yandan az cezri gozuben kabil o'abilmiştir. öyle zannediyoruz kl Fazıl 
~ li~llsyoncular da dünyada ken· Alımct Bey de bu ciheti na.za-

l t gör b. i k · f dl rı dikkate alnuş, . lstilısal ı·e • I•- e ır n zam ''erme · ı!; ') or A iyede : i.atüıMk uıullerimızdeki mii -
"'llya gibi henüz tamarnile bü-
~ N ı:azenesizliğe işaret etmi~tir. 

~ ilılek ayı devrine girmemiş olan ışanta!Jındaki cinayet tahkikatı Binaenaleyh her şeyden en-
~~ t l'tjt etıerde hu tevazün hugün dev- Geçende Nışantaşıoda Celal ı:cl nıüuazenesizllği ortadan 

~ ~nt tı\f halini alması gibidir. efendi isminde bir zat öldürül· kaldırmak Uizınıdrı·. Jlrrdcm 
"'~ L hlbt bu buhran hareketlt>ri i~in- müş, öldürmekle maznun olarak ki bugün alaturka çalışıyo-
"< uq l(Ç ruz ve alaturka çalışmı;Ja 

l'IQr Pldn dünyanın en dar, en ke- Hakkı ve Hacı isimlerinde iki mecbur oluyoruz, çünkii alaf. 
lil~ ihtiva eden sahalarına ait kardeş yakalanmıştı. Bunlar hak· ranga çalışmak çin icap <iden 
da erdir. Dünya buhranı icin· k d k" t bk"k t t .k. . . bUgUerden ı1c ımsılala1'dan 

~ tdtincu b" h k" J b m a ı a ı a ın ama ı ıçm şimdUik malırum bulu11uyo -
tiln b ır cep e 'ar 1

' u k · t · t k d · · ·ı · ruz. O lıaldc sarf iyalunı:ı da ltd· Iraz daha kendini göster . evra ıs ın a aıresıne verı mış· alafrangalı'ktan alaturkaya 
~~r. Bu cephe kapitalist ve em- tir. çevirmek lcizımdır. llir kcr. 
~eıt dUnya buhranına karşı müs Morgda, ceset üzerinde otop- re alaturka yaşanııyu başla· 
>eu .. e

1
rtn ve yan mü tenılekelerin si yapılmıştı. Bu otopsinin neti- dıktan sonra alaturka çalış· 

~ 1( t d d manın ve kazanmanın yoluna 
l • cesini tespit eden rapor a, mü .. gidebUiriz. Ne uakit alafrcuı· 
'\>atı ltılekeler kalkmıyor. Bocalı· deiumumilikçe istintak dairesine ga çaltşıp kazanmıua başlar-

~t ltll tnUstemleke şartlarJnı taşı- gönderilmiştir. sak o vakit alafranga sarfiya 
)t\ ~: ..,, tketıer için bu buhran ----------- ta da cevaz verebiliriz:. 
) 't ~rnpe r . ti "h , t•ı ı~ t Kaldı ki alalrnnoa !/t'lllCk et'tteıt rya ıst ıs smarına 1111 a a 1 1 a ma insanların alabildilderim· is-
~ i~ tedbirleri almakl Türki· raf etmeleri demek değildir. 
i~ ~kııa_ dt kurtuluşu yolunda al Meclis kararı ta.,,tik ederse Bizim bildiğimiz frcrıkler 

'liı ~~çı cephe budur. Dize göre idam olunacak Türklerden bile mul.'icsit ve 
t"ttıdtıdyeyj emperynlizmin is . Ankaradan bildirildiğine göre tutumlu insanlardır. Bir ta • 

l.'- arı kurtarrnakt T. lspartamn Darıyolu köyünden raf ta israf re eğlence {Jorülc· 
~tual.. SADRI ETE!tl bilir. Fakat diğer ta:afta bü-
tl'ıı.. Fatma hakkında mahkemece ve- tün iktısadi lıayııta dalıa 

b... ~~I "•ımakamının teftişi rilen ve temyiz tarufından lastik fazla ve istikbal cndi§esl lıa • 
"tl•~' tı 1- s d B kimdir. 't\lı ıti k "•Ymakamı e at • edilen ölüm cezasının infazına 
~ ,..' tanı mıntakasındaki Adliye encümeni karar vumit 

• t'lln • • 1 ~t aıyonları teftiş etmiş, ve bu karar Meclis heyeti umu· 
,'>ttıl aıhht kayıtlara riayet miyesine scvkedilmiştir. Meclis 

~'*:~ hakkında zabıt vara- de bu kararı tastik ederse Fat-
•tıı ettirmiştir. m idam edilecektir. 

ııııuııııruıııııııııuııııuıııınııııı1111111ııınıııııı1111111ıırııınrı1uıınııınn 

Şehir heberlerlmizln bir 
kısmı 4 Uncu sayfamızdedır. 
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Ağrı dağ elebaıılan 
Adanada muhakeme eclllmek 

Uzre yeni bir kaflle geldl 
Ain datındaki iayaa barekA

tmın elebaıı •e mllfeniklerinden 
190 kitinin Adana,. muhakeme 
edilmek ibre pt&rOldllkleriDi 
yar.mıftık. Erciyqten bildirildi· 
ğine naıaran cliter 150 me•lnıf 
hakkındaki evrak ikmal edilmiı 
ve bunlar da yola çıkanlmlfbr. 
Adanadaki bapiabue binaaı ıe
len mevkuflan istiaba kifayet 
etmiyeceji?ıden Adınada Kan
sofudaki HOrriyet oteli kiralana
rak mevkuflar burada muhafaza 
edilecelclerdir. 

DarWfilauadaz -------Serbest dersler 
DartUfOnun, illbiyat fakllteai 

tarafından tertip edilen serbest 
dersler serıaıne baılamlmıtbr. 
ilk ders mOderriıi Mehmet Ali 
Ayni B. tarafından vei'llmit ve 
çok fazla rağbet g6rmüıtllr. ikin
ci ders bugUn mtıderriı Şere-

fetti n B. tarafından YeriJecektir. 
Gazeteclllk mek-.bl 

DarOlfOnun emini Muammer 
Raşit B. benfiz iyileımediiinden 
darfilfUnun diYanı toplanama
maktadır. Kınunusaniden itiba
ren açılması katiyen kararlatb· 
nlao ıaıetecUik mektebi euala· 
n ilk divan toplanıf1nda dratle 
neticeleaclirilecektir. 

Cemiyetlerde 

Ticaret talebesi 
Diln senelik kongrelerlnl 

aktettller 
"Ulumu aliyei ticariye,, mek· 

tehi talebe cemiyeti, dün ticaret 
od&11 müzakere salonunda sene
lik içtimaını aktetmiıtir. 

Sabık idare heyeti umumi kl· 
tibi Tahir B., içtimaı açmıı, 
Emin, Nesip, Ahmet beylerden 
mQteıekkil bir kongreye riyaset 
seçilmittir. Bundan sonra, idare 
heyetinin bir senelik faaliyetini 
izah eden rapor okunmuttur. 
Hesabat, tetkik ve taadik edil· 
mittir. içtimada, ikbıat vekili 
Muıtafa Şeref B. cemiyetin fab· 
ri reisliğine intihap olunmut. 
mektebin müderrisleri de fahri 
aza intihap edilmişlerdir. Yeni 
idare heyetine muhtelif sömeater 
talebelerinden Feride H. la Şev• 
ket, Emin, Nesip, Halis, Baba, 
Azmi, Melih. Şüra beylerin inli· 
tibaplan icra olunmuıtur. 

Aynı zamanda, yeni idare he
yetinin daha cezri faaliyette bu· 
lunmaaı, 11Ulumü aliyei ticariye,, 
mektebine 11Yüksek iktısat mek
tebi,, yahut maarife devrile 11Hu
k uk fakültesi,, ne ilhak olunarak 
"lktısat fakültesi., unvanı veril
mesi ve 11 Orta yüksek ticaret 
mektepleri,, nin bir u Ticaret li· 
seıi halinde birleştirilmesi için 
ikbsat ve maarif veklletleri nez-
dinde teıebbüsatta bulunması, 
kararlaştırılmışhr. 

Reisicümbur Gazi Hz. ne, c-
lia reisi Kbım paıa Hz. ne, ı
vekil lsmet paşa Hz. ne, ik at 
vekili Mustafa Şeref beye taz\
mat telgrafları çekilmesine karar 
Yerildikten sonra, kanunuevvelin 
ilk haftası zarfında tekrar top
lanılmak üzere, kongre dağıtıl• 
mıtlır. 

Müteakip içtimacia, yeni ni
umname müzakere edilecek , 
teftit heyeti ve haysiyet diYam 
iatibabata apalacaktar. 
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) 
~)ıt k rafı l ıncı say•famızda altmış kuruş otdu. Bir zaman aldığımız eşyaya mukabil ken- MUelllfl : Nlzamettin Na:ıEif Ressamı : MUnlf Fehim 
t"llaa 0Ymamasıdır. Yunanlılar hayvanlara tuz verilemediğinden disine milli mahsulatımızı alma- Zavallı Murat Paşa •• Geldiğine de gele-
? Ya şarap satmışlardır. derilerini sağlam bulmadılar, sını teğlif ettimiz zaman kendi- ceğlne de pişman olmuştu •• 
,;ıut B.--: Bizde sattık. geri Terdiler. sinin o mahsul üzerinde çalışan _ 2 0 _ 

ebrik ederiz. GUvercinlere benziyen inhisar sahibi fabrikası veya 
..;-teıekkUr ederim. me~urlar .. böyle bir hizmeti yoksa haklı 

•teku meb'us hUkümefi Memurlar bızde Eyupsultan- olarak bunları almak suretile 
l) tenkidedlyor ! daki güveıcinlere benzerler. Bir memleketimde devlet namına ti· 

~dyanıla: Limanlar ıslah edil- tensikat yaparsı uçuşup kaçar- caretbane tesis etmiye kalkamam 
~ır. Masraf çokluğundan lar, saçaklara lrnnarlar, birde diyebilir. 
' den hükü_met hergün me· bakarsı~, gene ~oplanrnışlardır:. MustafaŞere~ B.'. buna çar~ 
~di~ekant edıyor .. Bir ay evvel Tahsm .. B. (Sefırlcr locasını s~- ~larak, sen: nıhayetınde umumı 
~ naıne alan bır ay sonra zerek) mutahassıslardan bahsettı. tıcaret muvazenemiz de açık 
"1 ilden tekaüt edilmi~tir. inhi- Dedi .ki: olduğu takdirde o memleketten 
~!arın başında mütehassıs yok- Ilının muhassalasını inkar e~e- gelecek ithalatta bunun nazarı 
..,_, "1cm.ur istihdamında israf me~iz,_v fa~at Millet M~c!is ine itibar: a!ınacağını söylemiştir. 
~ Vekıllerin hakikati fecaatile getırdıgı mız bahç~van gıbı ol- lhhk5rla mücadele 
~trtıelerinden minnettarım. Yan· ma~m,. bir orman mutahassısı M~stafa Şeref B. ihtikar me-
~ da nıUtehassıs o 'srı randuman getırdıler. selesıne temas ederek alınan 
il. daha fazla olacaktır.ismet Pş. Zeytin ağacının denizden do1c- tedbirlerin umumi harpteki ted· 
~ ltkadaşlarına itimat etm .. mek san kilometre içerilerde olma- birlerle mukayese edilemiyeceği-

aebep yoktur. c!ığını biln iyordu. Bir kanun ni bugünkii kararın ithalatı men 
'"tiye gUmrUk hududu yapmıya kalktı, ormancılar bunu değil tahdit etliğini ve bu tah-

~ ltelbzi B. (Sıvas) Surive güm- imlaya getirinceye kadar dört didatın iptidai maddeler fahri-
~ hududu muhaf ~za efradının sene geçti. rikalar tesisine lazım olan ma
~·Y~tıizliğıni fevkalade mah- Bu harptede muzaffer çıkarız kineler ve bunların yedek aksa-
..._ ille ihtiyaç 'olduğunu tahdit- Eazı kanuo teyitlerine lüzum mıle ihracat eşyamız için lüzum-
~ liç gün s l . b' ld olabilir. istiklal mahkemelerine lu ambalaj eşyası gibi maddeler 
~l ,. oııra s ı aıı u a pa- .. d k"l 
ij •nnıış diye Şarkıs ada şel e· mahal kalmaz. Türkün kanaat- harıcın e ı ere hasrolunduğunu 
~Gze çıkardıklarını~ söyledi ve karlığı sayes ınde bu harpten de kaydeyl~!11iş. ve herhangi . b!r 

•rn eder k· müzaff er çıkarız. madde uzermde yapılacak ıbtı-
L Cefecek el ·d h b ._ d- Pod;oa ve ko!<u kara karşı gelmek için listeler.in 
._._ yı a 3 aş K a le "k' l k 1 k t b' d"ld·-· · "t~ ht ı k K"' Vasıf 8. (lstanbul) - tahdit ı ı ayı o ara es ıt e ı ıiını 

1 ıyaç o.aca tır. oy . .. ı· k de . r k' il! 
1 

. . . harıce pa ra vermemek içindır. Av· soy ıyere mış ır ı: 
~.::_: en erıne de bır mık tar f b ·k 1 • k k · Her hangi bir tüccar getirttı·g-i l'"'il ı. rupa a rı a arı poara o u gı-
l4 tc;Onma lıdar. Maliye teft.ş b" 1 "k 1 . k mal üzerinden bir ihtikar ve in-

~
~tti . ı şey eı e yu se.~ resım onun-

nı genişletmelidir. Istan~ T" , . d b t 1 p hisara tevessül ettiği takdirde 
L - a b" ca un: ıye e şu e aç ı ar. a- k . r t I . d"IA 
~Ct . ır şubenin teft iş'nde bın- ralar gene el altından har:c~ onten1an ıs e erınde ta ı _at 

., lıra mektum çık arıl ır. .d. B" b t t h yapılacaktır. Şunu da arzedeyım 
b •rU diye Avrupa mah! gb~ 1Y

1
?r. ır .

1
• e 00 mu a assısına ki yapılan tahdidat yüzde 20, 25 

L C\Qtl" B ın ıra verı ıyor. . b • d d. Ih 'k" . ~ u . {Emsa} , Sau'atLfa- p 1 1 k 1 . nıs etın e ır. tı ara karşı yem 
lltoı t kk"' 1 . . .. J d" arayı ıep meme et erme kanunumu d dd l ~e f . ına eşe · ur er ını soy e ı .. _ _ . _ . ceza z a ma e er 

İk_ •ız 'kt . d' · ı . . goturuyorlar dcdı. Rııştü B. ce- vardır. Bu maddeler bugünkü 
"'td' mı arının .n ırı mesmı '- dd' · ·d · h kk 

ı ve dedi ki: vauen meva ı ıplı aıye a ın- vaziyeti korumıya kafidir. Ma-
llı t.!ıddei iptidaıyeler makineler da!-..i sözlerini mubalagalı buldu ma(i yeni kar.arnameoin tatbik 
\ 6tehaası l d d ' 1. ve devam etti: noktasından bır müşkülata tesa-
ıttU 5 ar ışar an ge ıyor, M el , . 'd . . k"f" d"f d'ld' - · t kd' d ) diye A 1 li il meva c ı ıptı aıyemız ne a ı- u e ı ıgı a ır e 1 ayrıca 
O.tat Y·· d vrupa mhalıd u a~ı- dir ' ne de gelen'erin emsalidir bir maddei kanuniye Meclise 
- • uz e on pa a ı a o ısa ' ' · t d" d' l k .. · tdcak l k • . . Çarık giyer, hayatı iplidaiyeye ev ı e ı ece ,ır. 
lıl."i:d <anun atı tatbık edıl- tı t• k'I' ı· 'd · )~ İt Od · t T t . rucu cdc;ıiz Yetil )Ün serttir. • ısat ve ı ı yer ı ınevao ı ıp-
"llıan • emış e . urgu re.s .Sırrı B. <'Yozgat) yüzde bq tidafyenin himayesi için mevzu 
~~ ının hatırası bır halatçı . . il d b h · ·k· lı."• Se . . . ıplık karıştırırsın. uıu er en a setmış ve teşvı ı 
·~11111 Ynscfaın yumuşaktır ~ıye Vasıf B. devamla: sanayi kanununun ne gıbi esas-
aı ... ~· halatları alıyor. Ragbet u· d k 1 k lar dahilinde tatbik edilmekte 
b:"lldık · k' f 1 B - uız e parr.u· un a .itesi a-
'"'l Ça ın ışa o maz. eton hadır. olduğuna dair karşılanacak nok-

~~ 'r~~:apıyo~u~, yanması~ . di: Ses 'er: Kaba oluversin! sanlarm müteakip Jiıtelerde iza-
"~ z getmyoruz. Sekızıncı Devamla: San'atkar satılacak lesi göz önünde bulundurulaca-
~ •teı çıkar mı? Ankaranm şey yapmıya mecburdur. y t>lnız ğını ve transit eşyamn tamamen 
"'k) b bal<, gözlerimin yaşına transite sevk edilmesini temin 
~tt Utada taştan yapı yapıl- ipekçilı ği değil, diğer san'atları- için bu hususta selahiyeti natık 

da dil<kate almalıdır. ihtikara 
• )il ~ok. Şimendif erlere muvazi gelince, sanayi bilakis bu ihti- bir kanun meclise verileceğini 
~id· a otomobiller mcned l- söylemittir. 
\ b~t. Hangi sanata ne dere- karın önünü almakta amil o~ur. Mallye vekilinin beyanatı 
'-~d •~aye lazım, kararlaştırıl- lbtiktirı kaldırmak için sanayii lktısat vekilinden sonra Mali-
l'tı~· himaye edelim. ye vekili Abdülhalik B. beya-

t l'tik 0t~jcdara kızıyorum! lkhsadi cidalde de... o.atta bulunmuş ve kaçakçıhkla 
~otııcılara da kızıyoıum. Suat B. (Kastamonu) kararı şıddetle mücadele edileceğini 
~ tvdeki şişini baraktı. Mem- alkışladı ismet Pş. bahtiyardır ki söylemiş ve üç beş ay evvel büt-'Ot Dıcvaddı iptidaiyesi du- iktisadi istildal cidalinin de ba- çe yapılırken vaziyeti gidermek 
1't k• Bunlara da verdikleri za- şıoda bulunuyorlar. Kararın en ve ona göre yapılmak icap ede-
~~ •dar vergi koymalı. Yerli az zararla tatbiki mühimdir. Ke- ceğini ileri sürenlere karşı de-
~~ l'&tamaz diyen adamı ma- sirsiz, kusursuz tatbiki için me- miştir ki: 
\, 1111111 önünde asmak lazım- sela her vekaletten alınacak Bütçeler normal geçen müte· 
\, l ekaütleri de memuriyete uzuvlarla teşkilat vücude getir- addit senelerin hasılatları vasa-
~ ~1lıdır. Mütehassısa gelince mek, Ga 7 i vari bir zihniyetle tisi alınarak tahmin _edilir. O va· 
~-~arında bir patates müte- müstakil teşkilata istinat ettiril- kit demiştim ki bız bütçemizi 
~ ... 11tıa .. 11· b' 1. d'I ıı· mek Jaıımdır. normal şekilde tanzim etmedik, 
ıı:·, " ı 1D ıra ver ı< e ı b db" l k h t t k 1928 ."1""" ~etıf t .. d.k B · l•·tı t kil" 1 b t e ın o ara esap u tu 
~'"'~~ 1cta .. gorme ı · en ıs: .. sa ve ın n eyana 1 929 senelerinin varidatını değil 
~ e>lıun: mutehassıs da yerlı İktisat vekili Mustafa Şeref B, de yaloız l.930 s~nesi gibi en 

"~ı•rla h d t }li cevap vermiş ve ticaret muahe- fena senenın varıdatını nazarı 
mua e e yap ıı:ııı· deleri hakkında demiştir ki: d'kk k A l',L ~ı:ı: gUndenberi!.. ı ate aldık. Fev alade ahvali 

")11... q&ın B. (Ayd ) _ E d'. _ Ticaret muahedeleri umumiyet daha evvelinden tahmin etmek 
>t.."r. il ın sas u itibarile müddetler üzerinde ola- .. k'" d w 'ld' a··t . 
~~~ . cu tedbir de kafi gelmi. mum un egı ır. u _çemız en 
~ tır. Mad k" h .. kA t b .. 

1 
rak yapı!mış olan muahedelerdir. yakın senelerin tahsılatı göz 

)gj_'C>t, l>eka ı anı 1 ~ um oy e Bir ikisi iıt ısna edildiği takdirde önünde bulundurularak yapılmış-
~lccekın· i.. N~~ıcede fatlar ekserisinin önümüzdeki sene zar- tır. Fakat para sene içinde kafi S tıi be ış, lngılız kumaşının fında müddeti hitam bulacaktır. gelmemiştir. Biz de varıdatı se-
~ .,,,taı:te~ elli be~e çık:ca~- Bu vaziyette olanlara karşı ka- ne içinde kafi gelmiyen h~r 
~ s~ti Çli<SID. Gıymeyıverı- rarnamede koymuş olduğumuz devlet gibi hareket ettik. Maliye 

l'l'.,.,/e hududunda kaçakçı· ahkamı elbette ki tebliğ edece- vekili maaş ve ücretlerden alı-
~- •ıılarl h d t • Y J d ' · · '"' tu a mua e e yap ı gız. a nız meseleyi esasın a nacak vergıye da1t suallere bu 
'~•a·lldenberi böyledir. Bun- nazarı dikkati alilerine arzetmek kanun müzakere edilirken r.evap 
\:~ d:d!Jıaksatlar vardır. Bize isterim. vereceğini söylemiştir. 
~~ bir ırtınck istiyorlar. Hu- Bir ticaret muahedesine kom- Hakkı Tarık beyin suali 
l,~~ll llıbıntaka ayırmalıyız. pansiyon listesi raptetmek de· Vekil B. masraf fasıllarındaki 
't oya kuvvet koruz mek her halde ticaret muahede- tenkisatı hükümetin kendi tak-

~ .... ~ Ço~~uyıı. Namus!~ adam- sini akteden devlet olarak satın dirile mi yapacağı hakkında Hak-
~' 1116 r. Bu tedbırlerden alacağını temin etmek demek kı Tarık B. (Giresun) un sualine 
~ ~ lceısir olabilir: lzmir, değildir. Bu daha ziyade bir sis- karşı demiştir ki: Masrafların bir 
·~~anbul. Halbuki şar~ tem meselesine teallük eder. kısmı tamamile mukannendir. 

• tuzun okkası ellı Eier o devlet bizim kendisinden Doğrudan doiruya kavanini 

O zaman Murat Paşa cümlesini 
şöyle tamamlamıştı: 

- lstanbul Subaşılığı muh:ı.fız 
bölükbaşılarından Aptülhalim a-

ğa.. 1 
Fakat betbaht paşa, o anda gel-

diğine de, geleceğine de, bu sözle 
ri söylediğine de söyliyeccğine de 
bin kere pe§İman olmuş~u. . Vay 
efendim sen misin ol kerimc.:i iHct 
vesimeden bahsaçan arslan.. Şey
hülislam efendi hazretleri birden
bire ayağa kalkmış ve avazı çıktı
ğı kadar haykırmıştı: 

- Zinhaar ! .. Zinhaaaı- ! 
İşte yukardaki muhaver~ bu ha-

disenin bir devamıydı. 1 

- Alınız bölükbaşmızr ve bası
mz bağrınıza .. 

Bu sözleri söylerken şeyhülis
lam öyle garip bir hal almıştı ki, 
biran, onu deliriyor sanmıştı. Y ah 
ya Efendi ayağa kalkmış, dişleri· 
ni gıcırdatıyor, yumruklarını sıkı
yor ve muttasıl "olamaz!,, diye 
bağırıyordu: 

- Olamaz! Olamaz! Zinhaar 
olamaz •• 

Hemen yanına koştu~ 
- Aman efendi hazrelleri -de 

di- Bendeniz teklifimi geriye al· 
dım .• Reca ederi.m sükunet bulu· 
nuz .. 

Yahya Efendi sustu .. Bir müd
det daha odada dolaştıktan sonra 
geçti, kalktığı yere oturdu. 

Burnundan soluyarak bir müd
det te orada sessiz durdu . . Neden 
sonra; 

- Beni affediniz paşa hazret~ 
leri. -dedi- Sizi iğfal etmişler 
sanırım .• Kabahat sizde değil, su
başı olacak o Derviş Paşa lainin· 
dedir ki, üstüste iki defa vaki o
lan müracaatini reddettiğimiz 
halde, o mendebur soysuzun kula
ğını ç.eltip benim başımı hu badire 
den l"· ~armaz. . Yoksa size ser
zeni§e hiç bir suretle hakkım yok
tur. Oruçlu kafa ile söylediğim 
sözler sizi dilgir etmezleı·sc bah
tiyar olacağım .• 

Murat Paşa: 
- Aman efendi.miz .. -dedi- 

Dil~ir olmak hadd'miz mi?. 
Ve yerden bir temenna alarak: 
- Affınızı tekrar tekrar temen 

ni ederim .. Affediniz efendim .. 
Affediniz efendi hazretleı·i .• 

- Estafurullah paşa hazıctle
ri •• Estafurullah .. Malum a .• Ke· 
favet meselesi .. Peygamberimizin 
bu esas .. 

- Malum efendimiz .. 
- Evet bu esas üzerindeki nok 

tai nazarları ve ehadisi şerife •• 
- Malum efendim .. Malfun .• 
Paşa güçbela bahçeye çıkmıt v~ 

bir temenna daha aldıktan sonra 
koşa koşa uşaklarının yanına git• 
mişti. Hemen atına atladı .. 

Sokağa çıkıp kö~eyi saparken 
bile hala: 

- Malum efendimiz .. MalUnı J 
-diye mırıldanıyordu-

Zavallı Murat Pa~a geldiğine 
de geleceğine de bin bir kere pe• 
şiman olmuş, haşlanmış tavuğa 
dönmüştü. 

Mübarek Ramazan günü orug 
haliyle, sabah sabah bu gürültü 
dinlenir, çekilir şey miydi hiç? 

ONUNCU KISIM it 
ALNININ KARA Y AZESI 

Acaba Derviş paşadaki o an' 
tahavvülün sebebi neydi? O fev• 
kaladelik nedendi?. 

Bu iki sualin cevabını Y ediku· 
le ağası, ancak, yatsıdan ıonr• 
bulabilmişti. Çünkü, civai· mahal· 
lelerdeki müslümanlar yatsı na
mazından henüz çıkıyorlardı ki, 
mazgallardan etrafı gözetliyen a• 
ğa, iki atlı büyük bir arabanın de .. 
mir çemberli teke~leklerinden çı• 
kan gürültüsünü işitmişti. Önünde 
iki atlı ve arkasında altı atlı ile 
gelen bu araba Y edikulenin bü· 
yük demir kapısından geçmiş, av• 
luda durmuştu. Hemen, koşa ko• 
şa aşağıya inince ağa öndeki iki 
atlıdan birinin subaşı Derviş pa• 
şa olduğunu görmüştü. Acaba a• 
rabanm içindeki kimdi? Yeni bir 
müşteri mi? Fakat bu kadar dcp· 
debeyle zindana getirilen kim o
labilirdi? 

Derviş paşa derhal atından in· 
di. 
-Ağa .. 
- Paşam .• 
- Meş'aleler nerdc? 
Ağa hemen seğirtti: 

- Meş'ale! 
- ...... . 
- Ali!, Hasan, Veli, Hüseyin! 
- ...... . 

- Meş'ale! Meş'aleler ! 
Ötede beride duran bir takım 

gölgeler, titriyerek karanlıkta e
ridiler .. Bir koşuşma oldu. Uzak
laşan nalçalı kunduralar; ko~a 
koşa geriye döndüler. Kalın çıra
ların dumanlı ve kıvılcımlı ışığı, 
çok geçmeden avlunun ortasında 
duran arabayı dört yandan sar• 
mış bulunuyordu. Derviş paşa, 
perdeleri sıkı sıkı kapalı olan a
rabanın kapısını açtı .. 

(Bitmtdi) 

::h:usa - ile tespit edilmiştir. !!EZ2E!!!!!!~l'!!a'!!m!!!e!!!t!'!!!!!""P"!'!a!!!!'t'!'!'!a'!!!..n~ı'!!n~"!!b'!!e!!!y!!!a!ll!!n!!!a!!!h!ll!!!!!!!!P 

Memur maaşları gibi bu nevi Arkadaılar; içinde bulunda
masrafları tenzil etmiyoruz. On- ğumuz büyük mficadelede millf 
}ardan yalnız vergi alıyoruı bir iktısadı kat'i muvaffakiyete er
kısım masraflar da vardır ki dirmek için bu muvaffakiyetio 
gayrı mukannendir ve ihtiyaca başlıca vasıtası ancak sizin mü• 
göre taayyün eden masraflardır. zaheretiniz olabilir. Burada ha· 
Senebaşında her vekalet kendi tiplerin serdettikleri mülibazalar 
masrafını tanzim ettiği proğram bize, icrai kuvvete, başlı başına 
dahilinde mevkii talbika koyar istifade membaıydı. Milli parayı 
teahhUdata raptedilmemiş olan müdafaa etmek için, milli ikbsa
masrafları doğrudan doğruya diyatı müdafaa etmek için girit· 
hükumet kendi kendine tevkif tiğimiz mücadelenin her safha· 
edebilir. Taahhüde raptedilmiş sında büyük mecliaten daima 
olanlar batkasının hakkına ta- istifade etmek mecburiyetindeyiz. 
allük etliği için bunlardan ten- Bugün izhar buyurduğunuz te-
kis yapılmasına imkan yoktur. Teccüh bundan sonra da müzahe 
Onlar devam edecektir. Şimdilik retinizi esirgemiyeceğinize bir de
ıu veya bu masrafı tenkis ede- lil olduğu için bizi bilbaua teıci 
ceğiz diye yeni bir kanuna lü- etti. Bu hususta istihsal cdece
zum görmedik, lüzum hasıl o-
lursa böyle bir layıhayı takdim ğimiz muvaffakıyetin azametini 
ederiz. şimdiden tasavvur ederek aizi 
HUkQmete mUttefikan itimat bilhassa tebrik ederiz. ,, 

Müzakere kafi görülerek reye "Alkışlar,, • Meclis yann saat 
müracaat edilmiş müstakiller de 10 da toplanacaktır. 
dahil oldu~ halde 247 mebu- Rus ve Macar seflrlerl 
sun ittifakı arasile hükümete iti- J ismet paşa Meclisteydi. Al· 
mat beyan edilmiştir. Alkışlar nında küçük bir sargı vardı. 
arasında Başvekil ismet paşa Rus, Macar sefirleri de iki gün-
Hazretleri kürsüye gelerek de· dür m.üzakeı eyi baıından aonuu 
mittir ki: kadar takip etmitlerdir. 
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Bulgar Dikkatler ı Elb kk b Başvekı·ı1• y · o ise ve aya a ı imali 
anı ı.. Y .. k k k 

Geliyor lklıHdf mDcadeleye heyecan u se me teper mubayaat ko-
lBaşmakalemizden mAbaat] 

kıohğı ve iştiraki pek yakmdan 
duymak f1rsatını bulmuştum. 

Fakat bu hissiyat ve duygu, 
yalnız benim ıahııma münhasır 
dejildi. Diğer bntün arkada,Ia
rım da ayna fikir ve kanaalteyidi. 
Şimdi pek iyi hatırlıyorum ki 
o vakit Bulgar dostlarımız hü
kfımet fırkaama mensup olan ri
caldan baıka blltün muhalif fır
kalann baıhca reislerini de bir 
ziyafet ıofrası etrafında topla
mıtlırdı. Bu ıuretle Bulgaristan
da Tilrkiyeye ve Türklere kartı 
olan dostlu§un bir fırka ve züm
resi meselesi değil, bir milli 
mesele olduğunu göstermişlerdi. 
Gene pek iyi hatırhyorum ki 
o gün sofrada Bulgarca irat 
edilen bir nutka Tevfik Rüştü 
beyin Türkçe olarak verdiği 
cenbı Bulrar dostlarımız tercü
me etmemiılerdi. Bunun sebebi
ni ıordağum zaman bana: "Bu
nda heıkeı Türkçe bilir. Bul
tarların Tlirkçeyi tercüme et
meksizin de Tnrklcrle anlaşabi
leceklerini filen göstermiş olmak 
için buna IOzum g6rmedikf 11 de
mişlerdi. 

O gllnden bugüne kadar Bul
ıırlarla Türkler arasındaki bis
ıiyat birliğinin kuvveti hakkında 
ki kanaatim eksilmemiştir. Bilı-

kis artmıştır. ÇOnkü Tevfik Rüş
tü beyin Sofya ziyaretinden son
ra Türk - Bulgar dostluğunu tak
viye edecek birçok yeni ~adise
ler vukua gelmiştir. Nihayet şim· 
dide Bulgaristanın kıymetli baş
vekili M. Muşanof'Ja refakatin

cie bulunan heyetin Ankara se
yahati o dostluğun yeni bir in
ld-:af safhasını teşkil edecektir. 

Çok kuvvetle ümit ederiz ki 
Türk-Bulgar dostluğuyla Türk 
Yunan dostlukları Balkanlarda 
yalnız kalmıyacak, buna yakında 
Bulgar-Yunan dostluğu da inzi- . 
mam edecektir. Ahiren Bolga
ristan'la Yunanistan arasında 
wkua gelen malt itilAf bunun 
beşaretlerinden addedilebilir. Bu 
suretle Balkan milletleri arasın
daki daıtluklaran kademe kade· 
me inkişafı karıııında yalmz sul
hu seven Balkanlıların değil, 
bfitllıı dünya ıulpenerlerinin de
rin bir memnuniyet hissedecek
leri ınphesiıdir. 

..AleJ.nce.t ..A.&uH 

TeşekkUr 

Zevcem ve validemiz Emine Şaziye 
Hanrınm Yefatr mUnasebetile cenaze 
merasimine teşrif eden Jstanbul va
lisi Muhittin beyefendi iJe diğer ze? 
ntı muhteremeye ve gerek tahriren 
gerek bfrzat taziyet hitfunda bulu
nan ehibbayn derin şükrnnlarımm 

anederlz. 

ve yeminle başhyanlar misyonundan: 
gUnah mı ettiler? 

~ teşrinisanide, yani bir jki gün 31 Adet palto ı 
evvel, Ankarada Halkevinde yüzlerce 47 Harici elbise : 

49 iskarpin 
49 Fotin 

halkın, meb'usların, münevver taba- 31 Dahili elbise : 
kanm iştiraklle mühim bir içtima ya- Yüksek orman mektebi talebesi için imal edilecek olan ba-
pılmı tr. ) d l l a cins eri muharrer S kalem efyanın 2-12-931 çarıamba günü 

içtima hakikaten pek hararetli pek 14 parlak oldu.. Birçok hatipler !'ÖZ saat te ihalesi kapalı zarf uıulile mOnakasaya konulmuştur. 
söylediler .. Münhasıran yerli malı rtnamŞaesini g6rmek üzre hergün Ye milnakasaya iştirak için de 
kullanmak için yeminler l'dildi.. yevmi ihalede Fmdıkhda Yllkaek mektepler mubasebecliği bina-

Me elfl İffet Halim hanım dedi aında mubayaat komisyonuna müracaatleri. (3702) 
ki: 

" ... Bu huhranın iktısndi buhran ol Nafıa vekaleti Adana 7 inci daire 
duğunu söylemek nhestir. Hu muaz. 

zh.aümkaiş y~lnız hükumet işi değildir; su işlerı· mu·· du··rıu··g" u··nden·. 
· metımiL her z:ımankl hasiretile 

kendisine diişen büyült va:rife:ri ".·aı>- Ad S 
k 

- ananın eyhan ırmagı~ sol sahilinde ve Taşköprüden itiba-
ma tadır. Şimdi ise i;;. h:tşına geçmek 
milletindir. Vatandaşlar: k:ırlın. er- ren yapılması lizımgelen büyük seddenin tamirat ameliyatı keşif 
kek, genç, ihtiyar ve cocuk iktısat bedeli olan 12205 lira ve 95 kurut mukabilinde ve kapalı zarf 
mücadelesine cıkıyoruz .• nu mücadele uıulile münakasaya çıkarılarak 931 senesi klnunuevvelinin 9 uncu 
deyse bizim silı'\hımız bir yerine beş 
çalı mnk, bombamız. yerli mah giy- çarşamba günü ZeYali saat 15 te ihalesi mukarrer bulundu~undan 
mek, topumuz tasarruf etmek. tüfe- taliplerin teklif mektuplarını ihaleden bir saat evvel hükümet 

ğimiz feragattlr .. , dairesinde müteıekkil komiıyona tevdi etmeleri ve mukavele ve 
Gene Aka Gündüz Bey halke\inin 

kürsüsünden haykırdı: ıartname ve sair fenni evrakını gCSrmek üzere ıu işleri dairesine 
" B h müracaattan ilan olunur. (4003) -.... u ranımızı her cepheden 

~~~·~~~~ğ11~~ T~:k ~~;~;:iıe~~;~;~c~~ Gelı.boluJand~ t ğ17~ Görsünler, buhran dağlan nasıl urma sa ı 
tuz ;n~z i~~;::::rr~i sırtımııdan kese- alma ksmı· syonund . ceğiz, boğazımııdan ke:.creğiz, raha- an. 
tımrzdan ke cceğiz. Ve her türlü sı
krntılara kntıanacağı1 .... ,. 

"Bize yaban maUarile doldurul
muş lnrk knth yaban ma"'azalan la
zım değil, bize bizim panayırlarımız 
lazım. Her sene her tarafta panayır
lar kuracağız .. , 

Ye .. Nihayet büyük bir mektepli 
grupu, bir takrir vererek, yerli malt 
kullanacaklarına yemin ettiklerini 
bildirdiler ... 

.. . . 
Dün de Akşam gazetesinde, ve 

birinci sahifesinde ''lktl:iadi mefkure,, 
ismini taşıyan bir mnkaleden şu sa· 
tırJan okuduk: " ...... I:iuJ~aristanda 
hiç kim~e ecnebi mah ku11anmaz. 
He,r şey yerlidir. Fakat ,>erli malı 

kullanmak için ne propagandn yapı
yorlar, ne de yemin edil orJar .. , 

"..... De tan devri, maddi hadi
~elerin zoru altındn, diinyanın her 
tarafrnda artık unutuldu. Unutulma
sı da Hizımdı .. 

Heyecan ve co kunluk. he atıa ma
nidir. lktısat ise, his değil akıl işi
dir, kupkuru hesap me.;etesidir. J .. i
rb:m ile değil pltınln. vı ogram1a, ilim 
le hatıedilir •. ,, 

• * • 
Yani~ -··· 
Ankarada Halkevinde yemin eden

ler plan ve program aleyhinde mi
dirler ki bu fıkrayı yazmıya lüzum 
görül dil? 

1) • 

Kısa Haber er 

MUlklyenln yıl dönUmU 
Dört kAnunue\'\'el cuma günü 1\hilkh·e 
mektebin n elli he-~inct nl dönümti tes'it 
edilecektir. Bu münasebetle bir çok ze
vata da \'ttiycler ,;önderilmiştir. 

Şlkiyetleri takip - Gazetelerde 
belediye işlerine dair ıntlşar eden $İk!· 

yetlerin ve yazıların takibi \'e bunlara ait 
Ce\•apların sür":ııle belediye riyasetine 
bildirilmesi dün şube müdürlü ,)erine 
bildirilmiştir 

Gddet Münakasaya vaz'ı ihale tarihi ve gunu Nev'i 
Bir ay t5·2. Tet- 931 15-1. Kln. 931 Salı Sığır eti 

1 - Geliboluda 11 numaralı jandarma mektebi efradının tarihi 
ihaleden Agustos 932 tarihine kadar iaşelerine muktazi sığır eti 
yukarda yazılı tarihten bir ay miiddetle kapalı zarfla münakasa
ya vazolunmuıtur. 

2 - işbu sığır etinin ihalesi yukarda yazılı gün ve tarihte ze
vali saat 14 te Geliboluda maliye dairesinde icra edileceğinden 
ihaleden evvel Gelibolu jandarma mektebi kumandanhğına mü
racaat eden taliplere ıartnameler verilecektir. 

3 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin verecekleri teklif
nameler, şartnamedeki ıerait dahilinde verilecek fiat yazı ve 
rakamla, okunabilmesi için açık yazılacakbr. 

4 - Bedeli muhammenin yüzde 7,5 teminatı muvakkatesi 
sandık makbuzu veya hükumetçe maruf banka mektubu kıyme
ti mubarriresi üzerinden istikrazı dahili tahvilatile borsa fiatindan 
yüzde 10 noksanile sair esham ve tahvilat teklifoame ile birlikte 
ikinci bir zarfa konarak komisyona birer makbuz mukabilinde 
verilecektir. (3932) 

1 3. K. O. SA. AL Ko. dan 

' Çatalca Mıt. Mv. nin un ihtiyacı 
pazarlıkla alınacaktır. lha1e5i 30 -
11 - 931 pazartesi günü saat 1~,5 t.a 
komisyonumuzda yapılacaktır. 1'a
Jiplerin şartnameyi görmek Üzel"4! her 
gUn ,.e pazarlığa i tirak edeceklerin 
de yevmi muayyeninde komisyonumu
za mlirncaatleri. (59 ) (.t07i] 

• • • 
K. O. ve Birinci f1rka kıtaa.trnm 

bulguruna ayn ayrr ' 'erilen fiatlar 
pahalı görüldüğünden tekrar pazarlı
ğa konmu tur. Jhalesi :10 - 11 - 931 

pazartesi günü ı;ant 15 te komisyonu
muzda yapılacaktır. Taliplerin şart
name ini görmek Uıere her gün ve pa
zarlrğa iı; tirak edeceklerin de yeçmi 
muayyeninde komisyonumuza müra
caatleri. (609) ( 4l:J3) .... 

K. O. l. inci fırkanın bir aylık 
ynş seb1..e ihtiyacı pnzarlıkla alınacak
tır. İhale 1 30 - Il - 931 pazartesi 
günü saat 16,5 da komi yonumuzda 

işgalinde bulunan binanın elektrik te
s:lsau keşitnamesi veçhiJe tamir etti. 
rilecektir. Pazarlığı 30 - 11 - 931 
paza~ günü saat 15 te komisyonu
muzda · yapılacaktır. Taliplerin ke -
"fnamesini gC>rmek üzere her gün ve 

pazarlığa iştirak etmek istiye.t1 !rin 
de ye,·mi muayyeninde komisyonumu
za müracaatleri. (o97) (4074) 

• • • 
K. O. ve 1. F. krtruı.h lçin alent 

münakasa ile alınacağı ewelce ilan 
edilen çaya talip çıkmadığrndan 2 -
12 - 931 çarşamba günü saat U te 
pazarlık surtiJe ihalesi icra kılınacak-
trr. Taliplerin şartnamesini almak ve 
pazarlığa iştirak etmek üzere \'e\'mi 
meskılrda Kom. a müracaat!cri. · Ui!19) 

(.lO!i9) 

• • • 

~evd Süleyman, ~Jalıdumları 

Mehmet Ali. Doktor Ahmet Falıri -,r=======::::::::===:,-
81U~ 

yapılacaktır. Talipler:in şartnamesini 
almak üzere her gün ve paıarhi'.:111 iş
tirak edeceklerin de yevmi muayye -
ninde komisyonumuza müracaatleri. 

K. O. ve birinci fırka kıtaatının 
ramazan ihtiyncı olan makarna aten[ 
münakasa ile satm alınacakt!r. lhn
lesi 14 - 12 - 931 paurtesi !;iinü .:a
at 16 da komisyonumuzda ynp !arak
tır. 1'aliplerin şartnameyi almnk Ü· 

zere her gün ve mlinakasanı i.:tirnk 
edeceklerin de yevmi mt~ayy;nincll' 
komisyonumuı.a. müracaatlerL (,;!):!) 

,_...,. __________ "\ Harp malulleri cemiyeti merkezi umu· 

Ahçıbe91 diyor ki: i mfsfnden : Cemiyetimiz sabık muhasebe-

Bugünkü yemeklerı'- cilerinden yüıboşı Vasfi bey dün gece 
Kadıköyunde Bahariye caddeeinde 32 

nizf aşaXzki listeye No. lı hanesinde vetat etmiştir. Cenazesi 
'd 30 - 1 l - 93 l pazartesi ~ünü saat ı ı ,5 d3 

f}Öre hazzrl.ayznzz hanesinden ~aldırılarak Osmanağa cnmi
inde namazı badeleda Karacaahmettekl 

ISGle rerne§I makberi mahsıısasma defnedilecektir. Ma-
Et ıuyu, pirzola, nohutlu pi- lül arkadaşlarımızın merhumun cenaze· 

llY, kuru fasulye, komposto. sinde h:ızır bulunmal:ı ·ı ricı olunur. 

Aktarn yerneaı 
Mercimek çorbası, bürek, 

ıspanaklı yumurta, 11ğır pirzo· 
lası, ekfili kfSfte, zeytin yağh
pıraso, yumurta tallısı. 

l.J4 v • 
lstanbul lisesi mezunları umlye. 

tinden: Cemiyetin fevkalade lrnn~re
si 4 kanunuevnl 331 cuma günü sa· 
nt 14 te Halke,;nde aktcdilece~inden 
mezun arkadaşların te§ı·ifleri rica f>o 

lunur. (2042) 

(607) (41:;t) . .. . 
Aydındaki kıtaatın enelik ekmeği 

kapalı zarf usulile münakRsaya kon· 
muıtur. ihale tarihi 5 - 12 -- 9:)1 
cumartesi günü saat 15 tedir. Sarı. 
namenin birer sureti İstanbul "it lı . 
mir mü~tahkem mevki ile Denizli ı-a· 

tın alma komisyonlarında vardır. 

Taliplerin yevmi mezk6rda ihale saa
tinden ene! 1934 lirayı havi teminatı 
munkkateleriJe beraber tekliflerini 
havi zarfları Aydrn satın aln1a komfs· 
yonuna nreceklerj ilan olunur. 062) 

(3SSO) 
• • • 

Galatasaray iıızibat karako'unun 

(.,!OIG) 

• • • 
Çorlu ve Tekirdağındaki kıtaat 

hayvanatının ihtiyacı olan t<'slim ma· 
halJert ile miktarlan aşağıda yazılı 
arpa kapalı ıarf usulile münulm. :ıya 
konmuştur. İhale tarihi 7 - 12 - 9'11 
pazartesi gUnü ~aat l:> te ynpılncak-ı 
tır. Eı-saf ve şeraiti anlama!\ fü!:ere 
her gün münakasaya iştirak için de 
yevmı meık6rdıı Çorlu satın almn 1<0-
misyonuna müra(aatıeri. (fitii) (1900> 

Teslim mahalleri Kilo ''insi 
Çorlu 168000 Arpa 
Tekirdağı 59900 Arpa 

• • • 
Çorlu n Tekirdağ kıtaatının iJt.. 

Günün 

Takvim - Pazartesi 30 1 ~ 
il inci ay 1931. 20 Recep ısse> .._ 
j!eçen günleri: 329 kalan ıtünler r'~ 
GUneş - Doğuşu: 6,50. BlllP: ., 
Namaz vakltlerf - Sııblls "' 

Oğle: ı ı ,55: ikindi 14.30. Akşaıt: 
Yatsı 18.I 7: im sa~ 4,41 ı ""'" 

Hava - Dün azamr harareı ' 
4 derece. Bu~n ı üıgAr şarktan 

esecek hava hafif bulutlu ot•cakl'
mur ihtimali vokiur. 

Radyo 

Ankara radyo•ll k ~ 
~ant 18 den 18,30 a kadar 111üıl "ti 

llü!'c,·nı faslı 19 d:ın ı 9 :ıo ı tada;.,• 
:zik Türk f crahnak faslı 20 den 
ı.ıdar der 

lstanbul radyo911 t, 
18 den J 9 a kıdor gramafOO• 1 ti I 

20 ve kad:ır alaturka saz 20 dlO , 
kadar or'ıcstra 21 de 21 .. '30 a kadl" 
turkn ı:a1. 
-~~~------~~~~ 
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- 8 -VAKiT 30 Teşrinsani 1931~~~~~~~~~--l!!!-~~---........ ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l';-

Emniyet işleri umum ·s-E-vn-is-EF-A-ıN... Gayrimübadiller tak' 
müdürlügv ünden,· ;!~:-;:~~::::ı.,,~:;~·~·~';,~:::: ~:: diri kıymet komisyon\! 

TRABZON POSTASI 

Vilayetler zabıta memurları için Te~~:~~~L~~art::ip~;:e S~r~ riyasetinden: .. 
imal ettirilecek olan asgari 4837 kecirıbtımındanhareketleZon- Evvelce tevzi edilen yüzde ıkı· 

A 5437 t k k guldak, lnebolu, Ayancık,Sam- e azami a lffi maaşap a sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire- lerinİ aldıktan SOilra kararları V 
elbise Ve asgari 3509 azami son, Trabzon, Rize, Mapavriyt İstİhka){ mİ){tarları deg~ İŞtTIİŞ olıtJl 

gidecektir. Dönüşte Zonguldak 

4109 adet kaput kapalı zarf yoktur. Of, Sürmene, Tirebo- Gayrimiibadillerden aşağıda o~-:-
usulile 21 Teşrinisani 931 tari- ~;::.::!;~::~:·;E4~:~ıa.. maraları yazılı karar sahipleriotfl 
hinden itibaren münakasaya (EGE) 1 Kanunuevvel Sah vÜzde İkİİerİnİ almak Üzere 30 

1 • 12 1 10 da Galata Rıhtımından. J 10 
konmuştur. iha esı K. evve AvvAuK sÜR'AT posTAsı teşrinisttni pazartesi günü saat 
931 e müsadif cumartesi günü 17<~:r~~!k!c~~~~:::::;!n~a1ı dan 16 va kadar komisyona mürll') 
saat 1.4te Ankara'da Müdüriyeti 1 Kanunuevvelden itibaren caatlar;. (4168 

• d müteşekk·ı kOmİS Adalar tarifesi değişmiş yeni t' UmUmlye e . 1 - tarife iskelelere talik olun- Karar No. su Karar No. su Karar No. su Karar Jlf0t 
yonda icra edllecektir. muştur. 545 929 936 94'7 

Münakasaya iştirak edecekler idarece aııağıda ismi yazılı 7ts 930 938 948 
malzeme pazarlık ile satın alı- 9 

ihale gÜrlÜ V0 Saatinden evvel nacaktır. Teminat %10 dır. 728 931 941 94 
" • • d h·ı· d kl•f ihale 2-12-931saat17. 24 ka- 7 45 932 942 951 eşkah kanuniye a 1 in e te 1 - lem Bakır~ demir, pirinç, kurşun, 

name ve teminatlarını komisyo- 1 cıvata, somun ve sair tamirat 746 933 943 954 
malzemesi. (4135) 780 935 946 962 

na tevdi edecektir.Açıiacak tek- • 964 lifnamelerde haddi layık oldu- BARTIN stı~1T POSTASI 
966 "" k · k t h 1 Bartın vapuru guna omısyonca anaa ası Her PAZARTESi gilnii sant 18 de 

olursa en müsait fiatı teklif e- Sirkeci rıhtımından hareketle, Ereğli, 
Zonguldak, U:ırtm, Amasra, Kurucaşile, PE1ROL denin uhdesine ihalesi icra ve ~:::b!~~e~~~~:~:d:~~~:ı:. ve aynı tarikle 

Saç dökülmesinin ve kepeklerin eJJ aksi takdirde pazarhk suretile 23~~;c~; 2;;~~ Han No. 
15 

Telefon : milsslr lleacıdır. ed"ı 

yaptırılacak. Talipler şartname 
ve nümuneleri görmek ve fazla 
malumat almak üzere her gün 
Müdüriyeti Umumiyedekikomis
yon ile lstanbul Polis müdüriye
tine müracaat edebilirler. (4011) r· --·-·-····-------·-·~·······-

.:.~afiyeti umumiye, iştebasızlık ve k~v:::::e:~~~==~~::m! 
faide ve tesiri görülen : m~ 

:::ı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

.... 
:::ı .... .... : ... • :ı: .... .... .... .... ..... .... .... .... 
, .... .... .... .... e··· .:a .... .... =:-.. :::: :::: 

•::::::::::::=:::::::::::::: 
:::::::::::: ::-.::::: :::: :: :: :::: 

Elbise ve ayakkabı imali 
Yüksek mektepler mübayaat l{o

misyonundan: 
17 Adet palto ı 45 Çift iskarpin 
45 Takım harici elbiıe ı 45 ,, Fotin 

Orman ameliyat mektebi talebesi için imal edilecek olan 
balılda cinileri muharrer 4 kalem eşyanın 2-12-931 çarşamba 
glhıll ıaat 14 te ihalesi kapalı zarf usulile münakasaya konul
Bı11ftur. Şartnamesini görmek Uzere her gün ve münakasaya iş
tirak için de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek mektepler muha
sebeciliği binasında mfibayaat komisyonuna müraeaatleri. (3701) 

SirKeti Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi kanunevvelin birinci 

salı günfi sabahından itibaren tatbik edilecektir. 
Tarifeler giıelerde satılmaktadır. .. - _ .. _____________ _ 

Tllz inhisarı lstanbul Başmildiriyetinden: 
(6500) kilo yerli malı Kastamoni sicimi kapalı zarfla müna

kasaya konulmuştur. Taliplerin 5 Kanunuevvel cumart·?Sİ günü 
ıaat (14) te teminatlarile Tuz inhisarı istanbulu Ba~miidürlüğüne 
müracaatları ilin olunur. Talipler şartname ve nümuneyi her gün 
görebilirler. (3844) 

··'. ç;:t~~ C)·;L_~·T 
.. ·-· c-E~·M··j . L" 

. >.$. E K E R c 1 . . ·-. . . 
H A F.1 Z M USTA F A . . . 

-.. VE MAH1UMU 
' Bahçekapı .Harpldiye eaddesi 90. . . 

.. ' • ~ ~ .. · ~ .-.. · ... ... .~~ ·.,..,, ... .,, ~·-.. ....,..,~ 

Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikroplan imha 

Eczane ve Parfilmerl mağazalarında arayuıd: 

iktisat vekaletinden: 
Kütahya viliyetinin Em•t kazası dahilinde Kızıl Bük ~ 

de timalen Gedik Harmanından bed ile Çabcık dereoinin ~ 
yına d<..küldüğü noktadan bilmürur Ma,ık tepeıine hattı 111' "' 

1 
As. Mk. SA. Al. komisynu ~ P 

, ____ ilinlar1 1 Şarkan mezkur tepeden Körtepesine hattı müıtakim, cenube0 ~ 

w .. Harbiye mektebi levazım müdürlıi- tepesinden Bakıcık Gediğine hattı müstakim, &arben mezkii' ~ 

gunden: ile Sarıcalar gediği ve gedik harmanı araıında hAttt ~ 
b

. At,skerr·i ~kiselFer için ikincti ~hene ed,?- sir ile mahdut ve meaahai sath1ye-;i J 76 cf"rip arazid~ 
ıya ızı , ransızca, arı - cog- . 

rafya, riyaziye mualliınliklerile hi. zade Ahmet efenr!i tarafından bittaharri meydana ~ 
rinci devre iç.in _Türkçe, tnrih - çoğ- liğnit kömür madeni 99 sene .müddetle mumaileyh uhdeıİll8 ;/. 
rafya ve Gedıklı hazırlama mekteple. l ... d d . · · 36 37 · · Jl'.l~d · · · ·ık kct ıı· 1 . .11. o unacagm an ma en nızamnameıının ve ıncı • 
rı ıçın ı me ep mua ım enne ı 1 ı-
yaç ,·ardır. mucibince bu bapta itirazı olanların 1 - 11 - 931 ~ 

Kanuni şa~tl~n haiz ol.~nıa:ın . .?:op den iki ay miıddct zarfında Ankarada lktııat Veka1(Stine .,e ) 
hanede askerı lıscler mufettıslıgınc l" d k "l" t .. t ı ı . "l" 1 clSSo .. tl . (

4
llG) • ın e ma amı vı aye e muracaa ey eme erı ı an o unur. muracaa er:ı. 

Adres: lstanbul Ankara caddesi 
Vakıt yurdu. 

Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idııre 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: Jstanbul Vukı t. 

Abone şartları: 

ı :-l 6 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 

1 Jariçte - goo ı 450 2700 

!!!.n sartlarımm: 

Satı rı 
Sami mı 

lksmt 
ıo l\ş 

20 " 

1 lususl 
12,50 Kş. 
'25 

l\üçUk illin :;artlar1mız: 

2 J 4 l 1 o r' cl:ılı 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - t\bonclerımızin her iiç a) ! ı 

ğı içm bir defa rncccancndir 
B - 4 sa tırı gc~en ilıin l :ırın fa zlıı 
ı:a tın için 5 k ur ı ş ınrr rrolı nur 

VAKiT Matbaası 

neşriyat miidürü: Fikret Adil 
Sahibi: Mehmet Asım, umumi 

Devlet Demiryolları ilanlara ?. 
Mudanya - Bursa hattına muktazi 4000 meşe traversin "';; 

zarfla münakasası 19 birinci ldinun 1931 cumartesi gOnO 
14 te Ankara'da umum müdürlükte yapılacaktır. ~ 

Tafsilat Ankara, Haydarpaşa veznelerile Mudanyada 111;..ır 
hat işletme amirliğinde üçer liraya satılan şartnamelerde 
dır. (4066) ıi1'1S 

Halka bir suhulet olmak üzere idaremizle Antalya 111~b;oe' 
umumiye şirketi arasında aktolunan mukavelename ıou;. d'tl' 
mezkiir şirketin Istanbulda Sirkecide Ankara caddesinde ~,JJd' 
kezinde Dev:et demiryollarmda mer'i sekiz numaralı fe~11p seyri seri mesajeri kolileri tarifesine tevfikan Devlet derP• ., r"' 
rının biliimum istasyonlarına ve İzmir - Kasaba ve Adall• ,; 
saybin hatlarınm muayyen istasyonlarına doğrudan doğr~iretiil" 
!edilmek ·;zere l:eheri elli kilograma kadar koli kabul e d~ 
ceği gibi bilmukabele mezkur istasyonlardan doğrudan s· 1'~ 
Sirkeciye kadar koli lı ayıt ve kabul o!unarak bunlann 1~te'
mezkiir ş: rket tarafından ır;ürse ıünileyblerine teslimine 111 e _,,f 
muo:rr.dcnin ifa clunc; cağı ve tafgiJat içfn istasyonlara (,010 
ı ür şirl<etin tcentalarına müracaat edilmesi illn olunu•·. J'J 
lstanbul Adliye levazım dairesıııt,~ 

Aks .. ray noter muavinliğ ı açılmıştır. lnıtibanmz tayin~:. ., 
baiz taliplerin bir ay içinde Adliye vekaletine müracaat 
olunur. (4152) 


